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Fijn dat u bij ons verzekerd bent. U bent ook komend jaar goed verzekerd voor uw zorgkosten.  
Het eigen risico blijft in 2021 € 385. Wel verandert een aantal voorwaarden en vergoedingen.  
Dit omdat wij en de overheid elk jaar bekijken hoe we de zorgverzekeringen kunnen verbeteren.  
En hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden voor iedereen.
U vindt hier in het kort een aantal belangrijke wijzigingen. Alle wijzigingen en de nieuwe voorwaar-
den vindt u op vgzvoordezorg.nl/izz/zorgverzekering2021 

Alle basisverzekeringen

Dit verandert 
er voor u 
in 2021

2020 2021
Zorg na corona Zorg na corona 
Vanaf 18 juli 2020 vergoeden wij extra zorg na ernstig 
COVID-19 (corona).

Het gaat om zorg door de diëtist, fysiotherapeut, ergothera-
peut en logopedist.

Wij vergoeden extra zorg na corona tot 1 augustus 2021.  
Dit bepaalt de overheid. Het gaat om zorg door de diëtist, 
fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Meer informatie en voorwaarden vindt u op onze website.

Brexit Brexit
Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de 
Europese Unie (EU).

Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. 
Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

Gaat u naar het VK? Dan bent u tot eind 2020 gewoon 
verzekerd met uw Nederlandse zorgverzekering.

Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de 
EU.

Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het 
VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder. 

Als wij meer weten, zetten wij een bericht op onze website

Basisverzekering Bewuzt
2020 2021
Vergoeding zorgverlener zonder contract Vergoeding zorgverlener zonder contract
Wij vergoeden 100% bij zorgverleners met contract.
Wij vergoeden 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief 
bij zorgverleners zonder contract.

Bekijk de Zorgzoeker voor zorgverleners met een contract.

Wij vergoeden 100% bij zorgverleners met contract.
Wij vergoeden 65% van het gemiddeld gecontracteerd tarief 
bij zorgverleners zonder contract.

U kunt elke zorgverlener kiezen die u wilt. Maar wij vergoeden 
alleen 100% bij zorgverleners met een contract. U vindt die in 
de Zorgzoeker.

Leveranciers hulpmiddelen Leveranciers hulpmiddelen
Heeft u hoorhulpmiddelen of absorberend incontinentiema-
teriaal nodig? In 2020 heeft u ruime keuze uit leveranciers.

U vindt deze leveranciers in de Zorgzoeker.

Heeft u hoorhulpmiddelen of absorberend incontinentiema-
teriaal nodig? In 2021 hebben wij minder leveranciers met 
een contract.

U vindt de leveranciers met een contract in de Zorgzoeker.

Aanvullende verzekeringen Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3
2020 2021
Leefstijlcheck Leefstijlcheck
Wij vergoeden de kosten van een medische gezondheidstest. 
U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts, bedrijfsarts of 
medisch specialist. Of een door ons aangewezen zorgverle-
ner. Een overzicht van de aangewezen zorgverleners vindt u 
op onze website.

Wij vergoeden de kosten van een (online) leefstijlcheck. Na 
de check krijgt u een persoonlijk leefstijlgesprek met een 
online leefstijlcoach. U kunt hiervoor terecht bij een door ons 
gecontracteerde zorgverlener. Een overzicht van de gecon-
tracteerde zorgverleners vindt u op onze website.

http://vgzvoordezorg.nl/izz/zorgverzekering2021


Goed om te weten
Uw verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht u komend jaar uw eigen risico te moeten gebruiken? En wilt u voor komen dat u 
dit bedrag in één keer moet  betalen? Als verzekerde met een IZZ Zorgverzekering kunt u 
uw verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. 

Meld u aan vóór 1 februari 2021. Dan betaalt u 10 maanden een vast bedrag per maand. 
Heeft u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in de eerste 
3 maanden van het volgende jaar automatisch terug. 
Kijk voor meer informatie op: vgzvoordezorg.nl/izz/gespreidbetalen.

Wat krijgt u maximaal vergoed vanuit uw basisverzekering?
U bepaalt altijd zelf naar welke zorgverlener u gaat. Maar wat u vergoed krijgt, is afhan-
kelijk van uw verzekering en de zorgverlener die u kiest. Voor sommige zorg  
betaalt u eigen risico en/of een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie hierover op  
www.vgzvoordezorg.nl/izz/eigen-risico. Huisartsenzorg, zoals een consult, krijgt u altijd 
vergoed.

U blijft goed 
verzekerd!
Geen zorgen over

uw zorgverzekering 

Wat is een zorgverlener? 
Dat is degene die uw zorg, 
behandeling of medicijn verzorgt. 
Bijvoorbeeld een huisarts, zieken-
huis of apotheek.
 
Zorg nodig? 
Bekijk wat u vergoed krijgt op: 
vgzvoordezorg.nl/izz/ 
vergoedingen. 
Kijk welke zorgverleners (met 
contract) er bij u in de buurt 
zitten op: vgzvoordezorg.nl/izz/
zorgzoeker.

De IZZ Zorgverzekering door VGZ

Kijk op vgzvoordezorg.nl/izz/tarieven voor uitleg over gemiddeld gecontracteerd tarief en marktconform tarief.

Basisverzekering Basis 
Naturaverzekering

100%
Zorgverlener met contract:  
maximaal 100% vergoed

70%
Zorgverlener zonder contract:  
maximaal 70% vergoed
van gemiddeld gecontracteerd 
tarief

 � Ruim aantal zorgverleners met 
contract

Basisverzekering Bewuzt 
Naturaverzekering

100%
Zorgverlener met contract:  
maximaal 100% vergoed

65%
Zorgverlener zonder contract:  
maximaal 65% vergoed
van gemiddeld gecontracteerd 
tarief

 � Ruim aantal zorgverleners met 
contract

 � Voor een aantal hulpmiddelen  
kiest u uit een beperkt aantal 
zorgverleners met een contract

Basisverzekering Natura 
Naturaverzekering

100%
Zorgverlener met contract:  
maximaal 100% vergoed

80%
Zorgverlener zonder contract:  
maximaal 80% vergoed
van gemiddeld gecontracteerd 
tarief

 � Ruim aantal zorgverleners met 
contract

Basisverzekering Restitutie
Restitutieverzekering

100%
Alle zorgverleners: 
maximaal 100% vergoed 
van marktconform tarief

 � Vrije keuze uit zorgverleners

IZZ Zorgverzekering app 
Met de IZZ Zorgverzekering 
app:

 � Declareert u snel en 
simpel uw zorgnota’s

 � Betaalt u gemakkelijk uw 
facturen met iDEAL

 � Ziet u de stand van uw 
eigen risico 

 � Heeft u uw polis, uw 
zorgpas en belangrijke 
telefoonnummers altijd 
bij de hand

 � Ziet u direct wat u ver-
goed krijgt

Download de app via de App 
Store of de Google Play 
Store. 

Meer weten over de app?  
www.vgzvoordezorg.nl/izz/
zorg-app
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