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Zorgverzekering 2022, bijlage 2 
 

 

 

Overzicht top 5 zorgverzekeringen met de meeste vergoeding voor een haarwerk. 

In 2022 (nieuw) af te sluiten zorgverzekeringen. 

 

De vergoeding in 2022 vanuit de basisverzekering is verhoogd naar € 457,50. 

 

 

Zorgverzekeraar Aanvullend 

Pakket 

Haarwerken 

(1) 

(per jaar) 

Mutsjes 

(per jaar) 

Camouflage/ 

PMU (2) 

Lidmaatschap   Maand 

premie 

(vanaf) 

       

       

01 – Nat. Ned. Compleet  €   957,50 € 75,- € 150,- zolang 

verzekerd 

geen €  47,- (4) 

       

02 – OHRA  Uitgebreid  €   957,50 € 75,- € 150,- eenmalig  geen €  48,95 (4) 

       

03 – ONVZ (3)  Vrije keuze 

Superfit 

€ 1.457,50 Geen € 120,- 2 lessen 

per jaar 

geen € 134,66 

       

04 – VvAA (3) Excellent € 1.457,50 Geen € 120,- 2 lessen 

per jaar 

geen 

 

€ 144,80 

       

05 – PNO Zorg 

(3) 

Excellent € 1.457,50 Geen € 120-, 2 lessen 

per jaar 

geen 

 

€ 144,80  

 

Dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Echter is de Alopecia Vereniging 

niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Controleer dit VOORAF bij de 

zorgverzekeraar zelf. 

Toelichting cijfers tussen haakjes: 

(1): Totaal bedrag is de vergoeding inclusief de vergoeding vanuit de basisverzekering. Af 

te nemen bij gecontracteerde leveranciers aangesloten bij ANKO of SEMH, 

(2): Qua behandeling en vergoeding (“camouflagetherapie gelaat”/ Permanente Make Up) is 

het raadzaam altijd eerst contact op te nemen bij je zorgverzekeraar, zodat ook zij weten 

dat het over Alopecia gaat.  

(3): Let op! Voor deze aanvullende zorgverzekering geldt een acceptatieprocedure om te 

bepalen of je in aanmerking komt. Je kan dus worden geweigerd, 

 

(4): exclusief korting collectiviteit Alopecia Vereniging 
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Extra! Vergoedingen haarwerken kinderen/ jongeren: 

 

Zorgverzekeraar Pakket Vergoeding Tot leeftijd Maand premie   

      

De 

Amersfoortse  

Uitgebreid 100% 18 Tot 18 jaar gratis 

meeverzekerd. Premie 

verzekeringsnemer vanaf € 

32,50 

 

      

FBTO Module 

Gezichtszorg 

& 

Orthodontie 

€ 250 

(budget) 

- Niet bij alle basispakketten 

aanvullend af te sluiten. 

Tot 18 jaar gratis 

meeverzekerd. Premie 

verzekeringsnemer vanaf € 

15,25 

 

 

NB; al de overzichten waarnaar wordt verwezen in de brief, zijn zorgvuldig opgesteld , maar 

de Alopecia Vereniging is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. 

Controleer dit eerst even bij de zorgverzekeraar zelf. 

 


