
De IZZ Zorgverzekering 2018:

  Ruime vergoedingen fysiotherapie

  Extra vergoeding voor mantelzorg

  10% collectiviteitskorting

Bekijk alle voordelen op izz.nl

Hoe goed zorgen
we voor onszelf?

Incl. korting en met  

€ 385 eigen risico



De zorgverzekering 
van mensen in de zorg
Goede zorg is niet vanzelfsprekend. Als zorgmedewerker  

weet u dat als geen ander. Daarom hebben we onze eigen  

zorgverzekering, speciaal voor alle mensen in de zorg.  

Met extra vergoedingen voor zorg waar juist u als zorg-

medewerker vaak gebruik van maakt. Zoals fysiotherapie  

en mantelzorg. Met de IZZ Zorgverzekering is uw zorg in  

goede handen!

Uw voordeel

 10% collectieve korting 

 Uw werkgever betaalt vaak mee 

 Extra vergoedingen voor mantelzorg

 Ruime vergoeding fysiotherapie

  Geen medische selectie

Extra vergoedingen fysiotherapie en mantelzorg
Maar liefst 85% van de zorgmedewerkers heeft fysieke klachten. En 1 op de 3 zorgmedewerkers is mantelzorger. Dáárom 

heeft de IZZ Zorgverzekering extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en mantelzorg. Zo vergoeden wij bijvoorbeeld een 

professional die uw mantelzorgtaken tijdelijk overneemt. En met de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg + Extra 3 krijgt 

u zelfs volledige vergoeding van fysiotherapie.

Kies uw basisverzekering

Zorg voor de Zorg + Extra 1: € 36,00 IZZ Fysio: vanaf € 7,00

IZZ Tand: vanaf € 11,00

IZZ Buitenland: vanaf € 1,00

Zorg voor de Zorg + Extra 2: € 52,50

Zorg voor de Zorg + Extra 3: € 69,00

Kies uw aanvullende verzekering

Basisverzekering Natura: € 103,00

Zorg voor de Zorg: € 21,50

Totaalpakket met werkgeversbijdrage

Kies zelf
Losse modules voor één zorgsoort

Bijzonder Bewust: € 14,50

Klein totaalpakket

Meest gekozen - Incl. korting en met € 385 eigen risico Incl. korting en met € 385 eigen risico

Basisverzekering Restitutie: € 107,50



Belangrijkste vergoedingen IZZ Zorg voor de Zorg in 2018
Onderstaande vergoedingen zijn per kalenderjaar, tenzij anders aangegeven. O

IZZ Zorg voor de Zorg
Zorg voor de Zorg 

+ Extra 1
Zorg voor de Zorg 

+ Extra 2
Zorg voor de Zorg 

+ Extra 3

Fysiotherapie 
Aantal behandelingen
bij niet-chronische  
aandoeningen vanaf 18 jaar

16
(waarvan max.  

9 behandelingen  
manuele therapie)

16
(waarvan max.  

9 behandelingen  
manuele therapie)

25
(waarvan max.  

9 behandelingen  
manuele therapie)

Volledig
(waarvan max.  

9 behandelingen  
manuele therapie)

Mantelzorg
• Mantelzorgmakelaar
• Vervangende mantelzorg

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

Anticonceptie Het bedrag dat 
voor dat middel staat in 

het GVS*

Het bedrag dat 
voor dat middel staat in 

het GVS*

Het bedrag dat 
voor dat middel staat in 

het GVS*

Het bedrag dat 
voor dat middel staat in 

het GVS*

Tandheelkunde vanaf 18 jaar € 200
(kosten gebitsreiniging 

max. 60 min)

€ 450
(kosten gebitsreiniging 

max. 60 min)

€ 450 
(kosten gebitsreiniging 

max. 60 min)

€ 750 
(kosten gebitsreiniging 

max. 60 min)

Kronen, bruggen, implantaten,  
gedeeltelijke prothese en  
tandvleesbehandelingen

80% tot max. € 1.000 80% tot max. € 1.500

Brillen en lenzen
per 3 kalenderjaren

Opticien met contract: 
complete bril op sterkte 

uit basisassortiment  
of € 50 voor lenzen  

op sterkte
Opticien zonder contract: 

€ 50 voor bril  
of lenzen op sterkte 

Opticien met contract: 
complete bril op sterkte 

uit het uitgebreide  
assortiment of € 100 voor 

lenzen op sterkte
Opticien zonder contract: 

€ 100 voor bril  
of lenzen op sterkte 

Opticien met contract: 
complete bril op sterkte 

uit het uitgebreide  
assortiment of € 200 voor 

lenzen op sterkte
Opticien zonder contract: 

€ 200 voor bril  
of lenzen op sterkte

Alternatieve zorg € 200 
(max. € 45 per dag)

€ 200 
(max. € 45 per dag)

€ 500 
(max. € 45 per dag)

Tijdelijk verblijf of vakantie in het 
buitenland
spoedeisende hulp en repatriëring

Werelddekking Werelddekking Werelddekking

Extra kraamzorg Max. 10 uur 
+ kraampakket

Max. 20 uur
+ kraampakket

Mindfulness 
Bij burn-outklachten vanaf 18 jaar. 
Training Mindfulness Based Cognitive 
Therapy (MBCT) of Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR).

€ 350 € 350 € 350 € 350

* GVS staat voor Geneesmiddelenvergoedingsysteem. 

Bijzonder bewust
Zorgsoort Vergoeding in 2018

Fysiotherapie Zorgverlener met contract:  100% per 
behandeling, tot € 150
Zorgverlener zonder contract:  
max.  80% per behandeling  tot € 150

Brillen en lenzen Opticien met contract: complete bril 
op sterkte uit basisassortiment of  
€ 50 voor lenzen op sterkte

Opticien zonder contract: € 50 voor 
bril of lenzen op sterkte

Tandheelkunde (bepaalde 
behandelingen)

€ 250

Kies zelf-modules
Zorgsoort Vergoeding in 2018

Fysio Goed 9 behandelingen
Zorgverlener met contract: 100%
Zorgverlener zonder contract:  
100% van het marktconforme tarief

Fysio Beter 18 behandelingen
(waarvan max. 9 manuele therapie)
Zorgverlener met contract: 100%
Zorgverlener zonder contract:  
100% van het marktconforme tarief

Tand Goed Algemene tandheelkunde, kronen en  
bruggen: 75% tot max. € 250

Tand Beter Algemene tandheelkunde, kronen en  
bruggen: 75% tot max. € 500

Buitenland Europa Europadekking

Buitenland Wereld Werelddekking
De informatie op deze pagina is een verkorte weergave. Precies weten 
wat u vergoed krijgt? Kijk op www.vgzvoordezorg.nl/izz/vergoedingen



Wilt u overstappen?
Dat is heel eenvoudig en zo geregeld. Wij regelen de afmelding bij uw huidige zorgverzekeraar.

Meld u vóór 31 december aan via izz.nl of bel met 0900-0274 (normaal tarief)

Kijk voor meer informatie op izz.nl

Goed verzekerd met de IZZ Zorgverzekering, net als 441.000 verzekerden

WERKGEVERSBIJDRAGE PER CAO Bijdrage per maand (bruto)

Ziekenhuizen € 14,33, ook voor 
meeverzekerde partner

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) € 14,33, ook voor 
meeverzekerde partner

Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg* € 14,33, ook voor 
meeverzekerde partner

Gehandicaptenzorg € 13,67, ook voor 
partner

Huisartsenzorg € 10

Gezondheidscentra ** € 30

Sanquin € 14,33, ook voor 
meeverzekerde partner

Jeugdzorg ** € 20

Ambulancezorg *** € 14

Uw werkgever
betaalt mee!
Heeft u een IZZ Zorg voor de Zorg- 

pakket afgesloten? Hiernaast ziet u 

de werkgeversbijdragen van 2018. 

*   Alleen voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen (en hun meeverzekerde partner), 

 die voor 1 januari 2009 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg hadden.

**  U ontvangt de werkgeversbijdrage altijd. Het maakt niet uit welk zorgpakket u kiest.

***   U ontvangt de werkgeversbijdrage wanneer u naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering 

hebt afgesloten.

Maak ook gebruik van  
onze handige zorg-app
• Eenvoudig declareren via foto of pdf 

•  Zorgkostenfacturen inzien en direct via de app betalen

• Bekijk de actuele stand van uw eigen risico

• Altijd en overal uw zorgpas bij de hand (ook handig op vakantie!)

Kijk op www.vgzvoordezorg.nl/zorg-app voor meer informatie.
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