
Vergoedingen 2023: 

Vergoedingen A.S.R. 
In 2023 biedt A.S.R. helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Aevitae 
Aevitae vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Prima: € 125,- 
• Populair: € 125,- 
• Ruim: € 250,- 

 
Polisvoorwaarden: Polisvoorwaarden 2023 Prettig, Prima, Populair en 
Ruim - Artikel 30: Preventie - item H. 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit 
Aevitae in aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige 
andere verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende 
informatie. 
 

Vergoedingen Anderzorg 
In 2023 biedt Anderzorg helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen AON 
Ook in 2023 sluit je bij CZ een collectieve verzekering van AON af (AON 
Verzekeringen Zorg). De voorwaarden en vergoedingen van CZ zijn op deze 
verzekering van toepassing. Via het collectief gelden wel wat extra's, 
zoals "meer dan 20 extra's om fit en gezond te blijven". Deze extra's zijn voor 
ons niet inzichtelijk, dus wellicht goed om, als je van dit collectief 
gebruikmaakt, hier zelf nog naar te informeren. 
 

https://bjjxnp3xwdg5ostandardsa.blob.core.windows.net/media/7403/23391_aev_vw_prettig_prima_populair_ruim.pdf
https://bjjxnp3xwdg5ostandardsa.blob.core.windows.net/media/7403/23391_aev_vw_prettig_prima_populair_ruim.pdf
https://www.gezondverzekerd.nl/


Vergoedingen Bewuzt 
In 2023 biedt Bewuzt helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen CZ 
CZ vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Basis: € 50,- 
• Jongeren: € 50,- 
• Gezinnen: € 100,- 
• 50 plus : € 75,- 
• Plus: € 75,- 
• Top: € 100,- 
• Excellent: € 250,- 
• Supertop: € 250,- 
• Ideaal Pakket: € 75,- 

 
Polisvoorwaarden: Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en 
aanvullende verzekeringen - Artikel D.2.7. Voedingsadvies. 
 
Bijzonderheden: De cliënt kan behandeling en begeleiding krijgen als hij/zij 
gezond is en als sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30) of bij 
uitzondering van obesitas (BMI boven 30). De zorg richt zich op 
gewichtscontrole. 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit CZ in 
aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige andere 
verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende informatie. 
 

Vergoedingen Czdirect 
In 2023 biedt CZdirect helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

 

https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZALG&OccSL=80&DatumGeldig=20230101
https://appl.cz.nl/VoorwaardenVergoedingen/VoorwaardenVergoedingen.asp?Soort=OVZALG&OccSL=80&DatumGeldig=20230101
https://www.gezondverzekerd.nl/


Vergoedingen De Friesland 
De Friesland Zorgverzekeraar vergoedt vanuit de volgende aanvullende 
pakketten: 

• Aanvullend Standaard: € 100,- per kalenderjaar voor alle cursussen 
samen. 

• Aanvullend Extra: € 125,- per kalenderjaar voor alle cursussen 
samen. 

• Aanvullend Optimaal: € 150,- per kalenderjaar voor alle cursussen 
samen. 

• Aanvullend Frieso Compleet: € 250,- per kalenderjaar voor alle 
cursussen samen. 

• Standaard Plus: € 200,- per kalenderjaar voor alle cursussen samen. 
• Extra Plus: € 225,- per kalenderjaar voor alle cursussen samen. 
• Optimaal Plus: € 250,- per kalenderjaar voor alle cursussen samen. 

 
Polisvoorwaarden:  

• Voorwaarden aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 
2023 - Artikel 3.7 Cursussen - Item C. 

• Polisvoorwaarden aanvullende Verzekering Frieso - Artikel 3.8 
Cursussen - Item C. 

• Extra vergoedingen Plus-pakket 2023 - Artikel 3.7 Cursussen. 
 

Gemeentepolis: De 'Frieso pakketten' zijn gemeentepolissen. Het is vanuit 
verschillende gemeenten mogelijk om vanuit een collectieve gemeentepolis 
voor een aanvullende vergoeding vanuit De Friesland in aanmerking te 
komen. Dit geldt overigens ook voor sommige andere verzekeraars. Kijk 
op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende informatie. 
 

Vergoedingen Ditzo 
In 2023 biedt Ditzo helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen DSW 
In 2023 biedt DSW helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.gezondverzekerd.nl/


Vergoedingen FBTO 
In 2023 biedt FBTO helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen HEMA 
In 2023 biedt HEMA helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Interpolis 
Voor cliënten met een 'MeerSport'-pakket (ZonderMeer, MeerZeker of 
ZonderZorgen) geldt een maximale vergoeding van € 120,- per kalenderjaar. 
Het 'MeerSport'-pakket is een aanvulling op een Interpolis ZorgActief-pakket. 
Polisvoorwaarden: 
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/voedingsvoorlichtin
g 
 

Vergoedingen inTwente 
In 2023 biedt inTwente helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen IZA 
In 2023 biedt IZA helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen IZZ 
Zorgverzekering (VGZ) 
IZZ Zorgverzekering vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Zorg voor de Zorg: € 50,- 
• Zorg voor de Zorg Extra 1: € 50,- 
• Zorg voor de Zorg Extra 2: € 50,- 

https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/voedingsvoorlichting
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/voedingsvoorlichting


• Zorg voor de Zorg Extra 3: € 50,- 
 

Polisvoorwaarden: Verzekeringsvoorwaarden IZZ Aanvullende 
verzekeringen - Artikel 36: Gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Jaaah. 
In 2023 biedt Jaaah. helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Just 
In 2023 biedt Just helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Menzis 
Menzis biedt alleen vanuit de collectieve aanvullende verzekering een 
vergoeding voor voedingsadvies van een BGN-gewichtsconsulent. 

• Collectief Aanvullend 1: max. € 100,- 
• Collectief Aanvullend 2: max. € 200,- 
• Collectief Aanvullend 3: max. € 300,- 
• Collectief Aanvullend 4: max. € 400,- 

 
Let erop dat 'Collectief Aanvullend' dus echt een specifiek aanvullend pakket 
van Menzis is. 
 
Polisvoorwaarden: Verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis, Collectief 
Aanvullend en Collectief Tand - Onderdeel 'Preventie'. 
 

Vergoedingen Nationale 
Nederlanden 
Nationale Nederlanden vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Start: € 200,- 
• Extra: € 200,- 
• Compleet: € 200,- 

https://www.izzdoorvgz.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen
https://www.izzdoorvgz.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen
https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/verzekeringsvoorwaarden/verzekeringsvoorwaarden-2023
https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/verzekeringsvoorwaarden/verzekeringsvoorwaarden-2023


• Jij & Vitaal: € 500,- (onderdeel van het gehele vitaliteitsbudget) 
• Jij & Jonge kinderen: € 200,- 
• Jij & Pubers: € 200,- 

 
Polisvoorwaarden: Voorwaarden - Zorgverzekering combinatie 2023 - 
Artikel D.2.7. Voedingsadvies. 
 
Bijzonderheden: De cliënt kan behandeling en begeleiding krijgen als hij/zij 
gezond is en als sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30) of bij 
uitzondering van obesitas (BMI boven 30). De zorg richt zich op 
gewichtscontrole. 
 

Vergoedingen OHRA 
OHRA vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Aanvullend: € 100,- 
• Extra aanvullend: € 150,- 
• Uitgebreid: € 200,- 

 
Polisvoorwaarden: Polisvoorwaarden OHRA basis- en aanvullende 
verzekeringen 2023 - Artikel D.2.7. Voedingsadvies. 
 
Bijzonderheden: De cliënt kan behandeling en begeleiding krijgen als hij/zij 
gezond is en als sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30) of bij 
uitzondering van obesitas (BMI boven 30). De zorg richt zich op 
gewichtscontrole. 
 

Vergoedingen ONVZ 
ONVZ vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Optifit: max. € 150,- 
• Topfit: max. € 250,- 
• Superfit: max. € 325,- 

 
Polisvoorwaarden: Algemene regels en vergoedingen - Onderdeel 
'Preventiecursussen'. 
 
Bijzonderheden: De vergoedingen gelden voor alle cursussen bij elkaar. 
 

https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Documenten/Polisvoorwaarden-en-vergoedingen-2023.htm
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/preventiecursussen
https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/preventiecursussen


Vergoedingen PNOzorg (ONVZ) 
PNOzorg gaat in 2023 verder onder de naam ONVZ. Kijk bij ONVZ voor de 
vergoedingen. 
 

Vergoedingen Pro Life 
Zorgverzekeringen 
Pro Life Zorgverzekeringen vergoedt vanuit de volgende aanvullende 
pakketten: 

• Extra Largepolis: € 60,- 
 

Polisvoorwaarden: Polisvoorwaarden basis- en aanvullende verzekeringen - 
Artikel 40.2 Voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of 
(sport)diëtist. 
 
Bijzonderheden: ProLife vergoedt niet de kosten van én voedingsvoorlichting 
én diëtetiek (artikel 40.1) voor dezelfde diagnose. 
 

Vergoedingen PZP 
Politieverzekering 
PZP is een collectieve polis via CZ met eigen voorwaarden. PZP 
Politieverzekering vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Jongeren: € 50,- 
 

Polisvoorwaarden: Verzekeringsvoorwaarden PZP Zorgverzekering en 
aanvullende verzekeringen - Artikel D.2.7. Voedingsadvies. 
 
Bijzonderheden: De cliënt kan behandeling en begeleiding krijgen als hij/zij 
gezond is en als sprake is van overgewicht (BMI tussen 25 en 30) of bij 
uitzondering van obesitas (BMI boven 30). De zorg richt zich op 
gewichtscontrole. 
 

 

https://www.prolife.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
https://www.pzp.nl/vergoedingen/voorwaarden/actueel
https://www.pzp.nl/vergoedingen/voorwaarden/actueel


Vergoedingen Salland 
In 2023 biedt Salland helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Stad Holland 
In 2023 biedt Stad Holland helaas geen vergoeding voor de consulten van 
de BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen UMC 
Zorgverzekeraars 
UMC Zorgverzekeraars vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• UMC Extra Zorg 1: maximaal € 50,- per kalenderjaar 
• UMC Extra Zorg 2: maximaal € 100,- per kalenderjaar 
• UMC Extra Zorg 3: maximaal € 150,- per kalenderjaar 

 
Polisvoorwaarden: Verzekeringsvoorwaarden UMC Aanvullende 
Verzekering 2023 - Artikel 40. Gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen UnitedConsumers 
(VGZ) 
UnitedConsumers vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• ZorgZeker 1: € 50,- 
• ZorgZeker 2: € 100,- 
• ZorgZeker 3: € 150,- 

 
Polisvoorwaarden: Aanvullende (tandarts)verzekeringen - Artikel 34. 
Gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen Univé 
Univé vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

https://www.umczorgverzekering.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen
https://www.umczorgverzekering.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen
https://www.unitedconsumers.com/downloads/zorgverzekering/2023/voorwaarden-uc-aanvullende-verzekeringen-2023.pdf


• Aanvullend Goed: € 50,- 
• Aanvullend Beter: € 100,- 
• Aanvullend Best: € 150,- 
• Collectief Aanvullend Goed: € 50,- 
• Collectief Aanvullend Beter: € 100,- 
• Collectief Aanvullend Best: € 150,- 
• Gemeentepakket Compact: € 50,- 
• Gemeentepakket Compleet: € 100,- 

 
Polisvoorwaarden: 
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/gezonde-
leefstijl/gewichtsconsulent 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit Univé 
in aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige andere 
verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende informatie. 
 

Vergoedingen VGZ 
VGZ vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Aanvullend Goed: € 50,-  
• Aanvullend Beter: € 100,-  
• Aanvullend Best: € 150,-  
• VGZ JongPakket: € 100,-  
• VGZ GezinPakket: € 100,- 
• VGZ Werkt Goed: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Werkt Beter: max. € 100,- per kalenderjaar 
• VGZ Werkt Best: max. € 150,- per kalenderjaar 
• VGZ Zorgt Goed: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Zorgt Beter: max. 100,- per kalenderjaar 
• VGZ Zorgt Best: max. € 150,- per kalenderjaar 
• VGZ GemeentePakket Compact: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Gemeentepakket Compleet en Compleet met € 0,- eigen 

risico: max. €100,- per kalenderjaar 
• VGZ Zuid-Limburgpakket Compact: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Zuid-Limburgpakket: max. € 100,- per kalenderjaar 
• VGZ Den Haagpakket Compact: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Den Haagpakket: max. € 100,- per kalenderjaar 
• VGZ Rotterdampakket Compact: max. € 50,- per kalenderjaar 
• VGZ Rotterdampakket: max. € 100,- per kalenderjaar 

https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/gezonde-leefstijl/gewichtsconsulent
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/gezonde-leefstijl/gewichtsconsulent
https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering/Gezondverzekerd.nl


Polisvoorwaarden: 
https://www.vgz.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit VGZ 
in aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige andere 
verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende informatie. 
 

Vergoedingen VinkVink 
In 2023 biedt VinkVink helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 

Vergoedingen VvAA (ONVZ) 
VvAA vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Optimaal: max. € 150,- 
• Top: max. € 250,- 
• Excellent: max. € 325,- 

 
Polisvoorwaarden: Vergoedingenoverzicht VvAA Zorgverzekering 2023 - 
Preventiecursussen - Gezond Gewicht. 
 
Bijzonderheden: De vergoedingen gelden voor alle cursussen bij elkaar. 
 

Vergoedingen ZEKUR 
ZEKUR vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• Extra ZEKUR Zorg: € 50,-  
 

Polisvoorwaarden: Vergoedingenoverzicht 2023 - Onderdeel 
'Voedingsadvies'. 
 

Vergoedingen ZieZo 
In 2023 biedt ZieZo helaas geen vergoeding voor de consulten van de BGN-
gewichtsconsulent. 
 

https://www.vgz.nl/service-en-contact/voorwaarden-en-reglementen
https://www.gezondverzekerd.nl/
https://www.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiju8Xitb_7AhVI57sIHeqCDjgQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zekur.nl%2Fzekur-vergoedingenoverzicht-202210.pdf&usg=AOvVaw2dm0MBpk09uMU-OJMrTiUN


Vergoedingen Zilveren Kruis 
• Aanvullend 1 ster: € 120,- 
• Aanvullend 2 sterren: € 120,- 
• Aanvullend 3 sterren: € 120,- 
• Aanvullend 4 sterren: € 120,- 

 
Polisvoorwaarden: Voorwaarden Basis Budget, Zeker en Exclusief en 
aanvullende verzekeringen - Artikel 36.2 Voedingsvoorlichting door een 
gewichtsconsulent of een (sport)diëtist. 
 
Bijzonderheden: Zilveren Kruis vergoedt niet de kosten van én 
voedingsvoorlichting én diëtetiek (artikel 36.1) voor dezelfde diagnose. 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit 
Zilveren Kruis in aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige 
andere verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende 
informatie. 
 

Vergoedingen Zorg en Zekerheid 
Zorg en Zekerheid vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten: 

• AV Basis: 50% tot € 115,- 
• AV Sure: 50% tot € 115,- 
• AV Standaard: 50% tot € 115,- 
• AV Top: 75% tot € 150,- 
• AV Plus: 75% tot € 150,- 
• AV GeZZin: 75% tot € 150,- 
• AV-Basis Extra: 50% tot € 115,- 
• AV-Sure Extra: 50% tot € 115,- 
• AV-Standaard Extra: 50% tot € 115,- 
• AV-Top Extra: 75% tot € 150,- 
• AV-Plus Extra: 75% tot € 150,- 
• AV-GeZZin Extra: 75% tot € 150,- 
• AV-Prima Extra: 75% tot € 150,- 
• AV-Master Extra: 75% tot € 150,- 
• AV-Totaal (niet langer af te sluiten): 100% vergoeding tot max. € 

175,- per kalenderjaar 
• AV-Cum Laude (niet langer af te sluiten): 100% vergoeding tot max. 

€ 175,- per kalenderjaar 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/downloads
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/downloads
https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering/Gezondverzekerd.nl


• AV-Gemeente Basis: 50% vergoeding tot max. € 115,- per 
kalenderjaar 

• AV-Gemeente Standaard: 50% vergoeding tot max. € 115,- per 
kalenderjaar 

• AV-Gemeente Top: 100% vergoeding tot max. € 150,- per 
kalenderjaar 

• Haarlem/Zandvoort Standaard: 50% vergoeding tot max. € 115,- 
per kalenderjaar 

• Haarlem/Zandvoort Top: 100% vergoeding tot max. € 150,- per 
kalenderjaar 

• Utrecht Standaard: 50% vergoeding tot max. € 115,- per 
kalenderjaar 

• Utrecht Top: 100% vergoeding tot max. € 150,- per kalenderjaar 
 

Polisvoorwaarden: 
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/preventieve-
cursussen 
 
Gemeentepolis: Het is vanuit verschillende gemeenten mogelijk om vanuit 
een collectieve gemeentepolis voor een aanvullende vergoeding vanuit Zorg 
en Zekerheid in aanmerking te komen. Dit geldt overigens ook voor sommige 
andere verzekeraars. Kijk op Gezondverzekerd.nl voor aanvullende 
informatie. 
 

Vergoedingen ZorgDirect 
In 2023 biedt ZorgDirect helaas geen vergoeding voor de consulten van de 
BGN-gewichtsconsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/preventieve-cursussen
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/preventieve-cursussen
https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering/Gezondverzekerd.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


