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Zorgverzekering 2022, bijlage 1 
 

 

Goed om te weten: 

 

• De zorgverzekeraars hanteren een levensduur van 364 dagen voor 1 haarwerk. 

Dit houdt in dat je in principe maar 1 haarwerk per jaar krijgt vergoed. VGZ geeft vanuit 

de basisverzekering 1x  per vijf jaar een extra vergoeding van € 457,50 voor een 

reservepruik. Het vergoeden van een “reserve” haarwerk komt sporadisch voor na het 

indienen van een goed onderbouwde motivatiebrief. 

• Als je hoofdverzekeringsnemer bent kan je één keer per jaar overstappen. Ben je 

meeverzekerd, dan kan je wel op ieder moment een eigen zorgverzekering afsluiten. 

• Het is mogelijk om een aanvullende zorgverzekering apart af te sluiten van je 

basisverzekering. Je zou dan een basisverzekering bij verzekeraar A kunnen hebben 

en de aanvullende zorgverzekering bij verzekeraar B.  

• Bestel je het haarwerk bij een leverancier waarmee bijvoorbeeld NN of ORHA een 

contract heeft? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig. De leverancier is het bedrijf 

dat het haarwerk levert. Ga je naar een leverancier waarmee NN of OHRA geen contract 

heeft? Dan moet je wel eerst toestemming vragen. Gecontracteerde partijen zijn 

veelal haarwerkers die het ANKO of SEMH keurmerk bezitten. 

• De meeste zorgverzekeraars hanteren geen medische selectie voor een aanvullende 

verzekering. Dit betekent dat je met een ziekte achtergrond toch geaccepteerd wordt 

door zorgverzekeraars voor een aanvullende verzekering. Een aantal zorgverzekeraars 

gaat voor (een deel van) hun aanvullende (tandarts)verzekeringen wel uit van 

medische selectie. Zie voor een overzicht: 

www.independer.nl/zorgverzekering/info/afsluiten/medische-acceptatie. Let daarom 

op bij deze zorgverzekeraars als je wilt overstappen. Je loopt dan het risico niet te 

worden geaccepteerd en zelfs niet terug te kunnen naar je oude zorgverzekeraar. 

• Vergoedingen voor haarwerk kan je in de verzekeringsvoorwaarden terugvinden onder 

de kop aanvullingen/hulpmiddelen. In het Reglement van de zorgverzekeraar staan 

alle hulpmiddelen vermeld, hierin wordt ook vermeld aan welke voorwaarden moet 

worden voldaan om een vergoeding te ontvangen.  

• Verschil tussen een Natura of Budget Polis en een Restitutie Polis. Bij een Natura 

of Budget Polis bestaat de eis dat een haarwerk wordt aangeschaft bij een door de 

zorgverzekeraar gecontracteerd haarwerkbedrijf. Bij een Restitutie Polis kan ook bij 

niet gecontracteerde haarwerkbedrijven een pruik of haarstuk worden aangeschaft.  

• Een aantal zorgverzekeraars bieden een Combinatie Polis aan. Deze vergoedt 

sommige zorg in natura en andere zorg op basis van restitutie. 

• Uitsluiting van mannen met alopecia androgenetica. Voor alopecia areata geldt 

deze uitsluiting niet. Laat de arts op de volmacht de oorzaak van haarverlies 

vermelden! 

• De verschillen tussen de premies van de aanvullende verzekeringen zijn groot. Maak 

altijd van te voren een rekensom om te bepalen of het voor jou aantrekkelijk is een 

aanvullende verzekering af te sluiten. Neem ook overige (dus buiten haarwerken) 

vergoedingen die je misschien nodig hebt hierin mee. 

• Kijk ook eens op:  https://www.patientenfederatie.nl/extra/zorgverzekering of 

www.huidnederland.com/een-passende-zorgverzekering 

• Voor permanente make up kijk ook eens op: www.nsgp.nl 
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