
Naam instelling

Collectiviteitsnummer

Profiteer van  

collectieve 

voordelen
via uw 
werkgever!

De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg

Uw voordelen:

 10% collectieve korting 

 Uw werkgever betaalt mee 

 Extra vergoedingen voor mantelzorg en fysio

 Geen medische selectie

Meer informatie? www.vgzvoordezorg/izz/nieuwe-baan

Basis- 

verzekering

€ 98,95

Inclusief korting en 

met € 385 eigen risico

Kent u de IZZ Zorgverzekering al?  Dat is de zorgverzekering van mensen in de zorg. Via uw 
werkgever profiteert u met een IZZ Zorgverzekering van verschillende collectieve voordelen. 
Hebt u op dit moment ergens anders een collectieve zorg verzekering? Dan hoeft u niet te  
wachten tot 1 januari, maar kunt u nú over stappen naar de IZZ Zorgverzekering. Ruim 444.000 
verzekerden gingen u al voor.

Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! 
We wensen u veel succes op uw nieuwe werkplek.

http://www.izz.nl/nieuwe-baan
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De zorgverzekering van mensen in de zorg
De IZZ Zorgverzekering heeft extra ruime vergoedingen 
voor zorg waar juist zorgmedewerkers vaak gebruik van 
maken. Zoals fysiotherapie en mantelzorg. 

IZZ Basisverzekering al voor € 98,95
Als zorgmedewerker krijgt u 10% collectieve korting  
op de basisverzekering. In 2017 bent u al verzekerd voor 
€ 98,95 per maand. 

Daarnaast krijgt u een werkgeversbijdrage bij een aan
vullende verzekering. 

Stap nu over
Overstappen is zo geregeld. Meld u binnen 30  dagen 
na indiensttreding aan via vgzvoordezorg.nl/izz en 
profiteer van deze unieke zorgverzekering. Wij zeggen 
uw huidige zorgverzekering voor u op!

Uw zorg in goede handen

De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg

Belangrijkste vergoedingen IZZ Zorg voor de Zorg-pakketten

Zorgsoort

*  Alle behandelingen (bij door ons gecontracteerde zorgaanbieders), behalve wanneer u daarop recht hebt volgens de basisverzekering. 
In dat geval geldt het eigen risico.

Bijzonder Bewust 
Zorgsoort Vergoeding

Fysiotherapie € 150 

Brillen en lenzen 
per drie jaar

Complete bril uit het basis- 
 assortiment of € 50  
vergoeding

Alternatieve  
bewegingstherapie

€ 150

Tandheelkunde (bepaalde 
behandelingen)

€ 250

                                           Premie € 14,50

Kies zelf-modules
Zorgsoort Vergoeding Premie

Fysio Goed 9 behandelingen €   7

Fysio Beter 18 behandelingen € 20

Tand Goed 75% tot € 250 € 11

Tand Beter 75% tot € 500 € 21

Buitenland Europa europadekking €   1

Buitenland Wereld werelddekking €   2

Fysiotherapie, aantal behandelingen  16 16 25 100%*

Anticonceptie 100% 100% 100% 100%

Tandheelkunde vanaf 18 jaar € 200 € 450 € 450 € 750

Brillen en lenzen, per 3 jaar

Complete bril
uit het basis
assortiment

of € 50
vergoeding

Complete bril
uit het basis
assortiment

of € 100
vergoeding

Complete bril
uit het basis
assortiment

of € 200
vergoeding

Alternatieve geneeswijzen 
–  Consulten en behandelingen 
 
–  Geneesmiddelen

€ 200  
(max. € 45  
per dag)  
 € 100

€ 200 
(max. € 45  
per dag)  
 € 100

€ 500 
(max. € 45  
per dag)  
€ 300

Orthodontie tot 18 jaar 80% 80% 80%

Kronen, bruggen en parodontologie 80% tot  
€ 1.000

80% tot  
€ 1.500

Buitenland: spoedeisende hulp
en repatriëring Werelddekking Werelddekking Werelddekking

Extra kraamzorg 10 uur 20 uur

Mantelzorg 
–  Mantelzorgmakelaar, per kalenderjaar 
–  Vervangende mantelzorg, per kalenderjaar

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

€ 500
max. 9 dagen

Premie € 22 € 36,50 € 53 € 69,50

Extra 3Extra 2Extra 1IZZ Zorg 
voor de Zorg

In combinatie met

http://www.izz.nl
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