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Aevitae 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne Camouflage Ontharen 
Prettig Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Prima Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Populair Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €250,- 
gedurende de looptijd 
van de verzekering 

Maximaal €350,- 
gedurende de looptijd 
van de verzekering 

Ruim Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €250,- 
gedurende de looptijd 
van de verzekering 

Maximaal €350,- 
gedurende de looptijd 
van de verzekering 

Voorwaarden Lid van ANBOS met 
specialisatie Acne 

Lid van ANBOS met 
specialisatie 
Camouflage 

Lid van ANBOS met 
specialisatie Elektrisch 

Ontharen, of, bij 
technieken met 

behulp van licht, de 
specialisatie 

Ontharingstechnieken 

Website: Polisvoorwaarden Aevitae 2023 

https://bjjxnp3xwdg5ostandardsa.blob.core.windows.net/media/7403/23391_aev_vw_prettig_prima_populair_ruim.pdf
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Anderzorg 

Anderzorg is verbonden aan Menzis. 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende acne- en 
camouflagebehandelingen gezamenlijk.

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne Camouflage Ontharen* 
Flex Geen vergoeding Geen vergoeding 

Extra 80% vergoed tot maximaal €200,- per 
kalenderjaar 

80% vergoed tot 
maximaal €500,- 

eenmalig per 
verzekeringsduur 

Voorwaarden Lid van ANBOS, De 
Huidprofessional of 

het SKIN-register met 
acne als specialisatie 

Lid van ANBOS, De 
Huidprofessional of 

het SKIN-register met 
camouflage als 

specialisatie 

Schoonheidsspecialist 
die werkt onder 

verantwoordelijkheid 
van huidtherapeut die 

door Anderzorg is 
gecontracteerd 

Website: Polisvoorwaarden Anderzorg 2023 

* Epilatie: door middel van elektrische stroom, laser en flitslicht.

https://www.anderzorg.nl/vergoedingen
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A.S.R. 

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 

Acne* Camouflage** 
Ontharen 

Reguliere 
epilatie 

Laser 

Aanvulling Start Geen vergoeding Maximaal €150,- 
gedurende de 
looptijd van de 

verzekering 

Maximaal 
€150,- per 

kalenderjaar 

Maximaal 
€150,- per 

kalenderjaar 

Aanvulling Extra Geen vergoeding Maximaal €250,- 
gedurende de 
looptijd van de 

verzekering 

Maximaal 
€250,- per 

kalenderjaar 

Maximaal 
€250,- per 

kalenderjaar 

Aanvulling 
Uitgebreid 

Geen vergoeding Maximaal €350,- 
gedurende de 
looptijd van de 

verzekering 

Maximaal 
€350,- per 

kalenderjaar 

Maximaal 
€350,- per 

kalenderjaar 

Voorwaarden Alleen door 
huidtherapeut 

Lid van ANBOS Lid van 
ANBOS 

In 
opdracht/onder 
toezicht van een 
huidtherapeut 

Website: Polisvoorwaarden A.S.R. 2023 

* Acne: behandelingen worden vergoed wanneer er sprake is van acne zorgprofiel 4 volgens het
document Zorgprofielen integrale acnetherapie of volgens de zorgprofielen zoals gesteld in het
Zorgarrangement integrale acnetherapie van de NVH.

** Camouflage: camouflerende lasertherapie wordt niet vergoed. 

https://www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering
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AVZV 

AVZV is verbonden aan Zorg en Zekerheid 

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 
Acne* Camouflage Ontharen 

Comfort Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Comfort extra 75% maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

100% tot maximaal 
€195,- per 

kalenderjaar 

100% tot 
maximaal €570,- 

per jaar 

Voorwaarden  Bij zorgprofiel 1 
schoonheidsspecialist 

geregistreerd bij SKIN register 
of lid van ANBOS met 

specialisatie Acne 

Lid van ANBOS of 
SKIN met specialisatie 

Camouflage 

Lid van ANBOS  of 
SKIN met 

specialisatie 
Elektrisch 
Ontharen 

Website: Polisvoorwaarden AZVZ 2023 

* Acne: behandelingen door een schoonheidsspecialist, gespecialiseerd in acne, komen uitsluitend
voor vergoeding in aanmerking indien het zorgprofiel 1 betreft.

** Camouflage: jouw klant moet beschikken over een verwijzing van de behandelend arts, die op 
verzoek van Zorg en Zekerheid moet worden toegestuurd.  

*** Ontharen: elektrisch ontharen of laserontharing. Jouw klant moet beschikken over een 
verwijzing van de behandelend arts en deze meesturen met de (eerste) nota.  

https://www.scheepvaartnet.nl/bestanden/1002_2022%2011%2014,%20Zorg%20Zeker%20Polis%20AZVZ%202023.pdf
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CZ 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
Start Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Basis Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Plus Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €570,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Top Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €570,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Jongeren Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €570,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Gezinnen Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €570,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

50+ Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €570,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Voorwaarden SKIN-registratie met 
specialisatie acne 

SKIN-registratie met 
specialisatie 
camouflage 

SKIN-registratie met 
specialisatie elektrisch 

ontharen en/of 
ontharingstechnieken 

Website: Polisvoorwaarden CZ 2023 

* Acne: als de schoonheidsspecialist acnebehandeling door middel van een combinatie met
lasertechniek uitvoert, moet dit onder verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut
plaatsvinden. Alleen een dermatoloog of huidtherapeut mag deze zorg declareren.

* Acne: behandeling van acne rosacea wordt niet vergoed.

** Ontharen: je krijgt alleen een vergoeding voor ontharing met laser als de zorg plaatsvindt onder 
verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut. Je hebt geen verwijzing nodig van een 
arts.  

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

De Friesland is verbonden aan Zilveren Kruis. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
AV Instap Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV Opstap Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV Doorstap Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV Budget Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV Standaard Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV Extra Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €150,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €300,- per 
kalenderjaar 

AV Optimaal Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €150,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €500,- per 
kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register met 

specialisatie acne 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register met 

specialisatie 
Camouflage 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register met 
specialisatie Elektrisch 

ontharen en/of 
Ontharingstechnieken 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Website: Polisvoorwaarden De Friesland 2023 

* Acne: deze zorgverzekeraar vergoedt geen laserbehandeling.

** Ontharen: vergoeding van elektrische epilatie, een epilight-, ipl-, of laserbehandeling. 

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


Vergoedingenoverzicht 2023 ANBOS versie 1.0. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 10 

DSW 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage** Ontharen*** 
AV-Compact Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV-Standaard Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

AV-Student Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

AV-Top Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

Voorwaarden Alleen behandeling 
uitgevoerd door 
huidtherapeut 

Alleen behandeling 
uitgevoerd door 
huidtherapeut 

Lid van ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden DSW 2023 

* Acne: voor acnebehandelingen moet de behandelaar een huidtherapeut zijn die aangesloten is bij
de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

** Camouflage: de camouflagetherapie moet worden uitgevoerd door een huidtherapeut die is 
aangesloten bij de NVH.  

*** Ontharen: het gaat om de behandelingen elektrisch epileren, lasertherapie en lichtflitstherapie 
(IPL). IPL of laseren voor rosacea, couperose of coagulatie valt niet onder de vergoeding.  

https://www.dsw.nl/consumenten/klantenservice/brochures#1
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FBTO 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende onderdelen (acne, 
camouflage en ontharing) gezamenlijk.  

Aanvullend pakket Behandelingen 
Acne* Camouflage Ontharen** 

Module 
Gezichtszorg & 
Orthodontie 

Maximaal €250,- per kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-register met de 
specialisatie Acné 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-register met de 
specialisatie 
Camouflage 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
SKIN-register met 

specialisatie Elektrisch 
Ontharen of 

Ontharingstechnieken 

Persoonlijke AGB-
code en inschrijving 
beroepsvereniging 

Persoonlijke AGB-
code en inschrijving 
beroepsvereniging 

Persoonlijke AGB-code 
en inschrijving 

beroepsvereniging 

Website: Polisvoorwaarden FBTO 2023 

* Acne: een laserbehandeling bij acnebehandelingen wordt niet vergoed.

** Ontharen: hier valt elektrische epilatie en IPL-behandelingen onder. Laserepilatie wordt alleen 
door huidtherapeuten gedaan.   

https://www.fbto.nl/-/media/documenten/zorgverzekering-voorwaarden-basis-plus-basis-vrij.pdf
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InTwente 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage** Ontharen*** 
AV-Compact Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

AV-Standaard Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

AV-Student Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

AV-Top Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor huidtherapeuten 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

Voorwaarden Alleen behandeling 
uitgevoerd door 
huidtherapeut 

Alleen behandeling 
uitgevoerd door 
huidtherapeut 

Lid van ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden InTwente 2023 

* Acne: voor acnebehandelingen moet de behandelaar een huidtherapeut zijn die aangesloten is bij
de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

** Camouflage: de camouflagetherapie moet worden uitgevoerd door een huidtherapeut die is 
aangesloten bij de NVH.  

*** Ontharen: het gaat om de behandelingen elektrisch epileren, lasertherapie en lichtflitstherapie 
(IPL). IPL of laseren voor rosacea, couperose of coagulatie valt niet onder de vergoeding.  

https://www.intwente.nl/consumenten/klantenservice/brochures#1
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IZA 

IZA is verbonden aan VGZ. 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende onderdelen (acne, 
camouflage en ontharing) gezamenlijk.  

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne Camouflage Ontharen 
IZA Extra Zorg 
Instap Geen vergoeding 

IZA Extra Zorg 1 
Maximaal €300,- per kalenderjaar 

IZA Extra Zorg 2 
Maximaal €300,- per kalenderjaar 

IZA Extra Zorg 3 
Maximaal €500,- per kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS , De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register en 
extra opleiding voor 

acne 

Lid bij ANBOS , De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register en 
extra opleiding voor 
camouflagetherapie 

Lid bij ANBOS , De 
Huidprofessional of in 
het SKIN-register en 
extra opleiding voor 
(elektrisch) ontharen 

Website: Polisvoorwaarden IZA 2023 

https://www.iza.nl/vergoedingen
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Menzis 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor acne- en 
camouflagebehandelingen gezamenlijk. 

Aanvullend pakket Behandelingen 
Acne Camouflage Ontharen 

JongerenVerzorgd 
Maximum vergoeding van 80% tot €200,- per 

kalenderjaar 

Maximum vergoeding 
van 80% tot €300,- 

voor de gehele 
verzekeringsduur 

ExtraVerzorgd 1 
Geen vergoeding 

75% vergoeding, tot 
maximaal €470,- voor 

de hele 
verzekeringsduur 

ExtraVerzorgd 2 
Maximum vergoeding van 80% tot €200,- per 

kalenderjaar 

Maximum vergoeding 
van 80% tot €500,- 

voor de gehele 
verzekeringsduur 

ExtraVerzorgd 3 
Maximum vergoeding van 80% tot €200,- per 

kalenderjaar 

Maximum vergoeding 
van 80% tot €750,- 

voor de gehele 
verzekeringsduur 

Voorwaarden Alleen onder 
verantwoordelijkheid 

van een 
huidtherapeut 

Deze 
schoonheidsspecialist 
is lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

het SKIN-register met 
specialisatie acne 

Alleen onder 
verantwoordelijkheid 

van een 
huidtherapeut 

Deze 
schoonheidsspecialist 
is lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

het SKIN-register met 
specialisatie 
camouflage 

Alleen onder 
verantwoordelijkheid 

van een 
huidtherapeut 

Deze 
schoonheidsspecialist 
is lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
het SKIN-register 

Website: Polisvoorwaarden Menzis 2023 

https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/verzekeringsvoorwaarden/verzekeringsvoorwaarden-2023
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Nationale Nederlanden 

Nationale Nederlanden is verbonden aan CZ. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
Start Maximaal €200,- per 

kalenderjaar 
Geen vergoeding Geen vergoeding 

Extra Maximaal €200,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €100,- 
eenmalig voor de 

gehele 
verzekeringsduur 

Maximaal €500,- 
eenmalig voor de 

gehele 
verzekeringsduur 

Compleet Maximaal €200,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €150,- 
eenmalig voor de 

gehele 
verzekeringsduur 

Maximaal €750,- 
eenmalig voor de 

gehele 
verzekeringsduur 

Jij & Gemak Maximaal €230,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €250,- 
eenmalig voor de 

gehele 
verzekeringsduur 

Geen vergoeding 

Jij & Jonge 
kinderen 

Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Jij & Pubers Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Geen vergoeding Geen vergoeding 

Jij & Vitaal Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Voorwaarden SKIN-registratie met 
specialisatie acne 

SKIN-registratie met 
specialisatie 
camouflage 

SKIN-registratie met 
specialisatie elektrisch 

ontharen en/of 
ontharingstechnieken 

Werken volgende 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Werken volgende 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Werken volgende 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden Nationale Nederlanden 2023 

* Acne: als de schoonheidsspecialist acnebehandeling door middel van een combinatie met
lasertechniek uitvoert, moet dit onder verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut
plaatsvinden. Alleen een dermatoloog of huidtherapeut mag deze zorg declareren.

** Ontharen: je krijgt alleen een vergoeding voor ontharing met laser als de zorg plaatsvindt onder 
verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut. Je hebt geen verwijzing nodig van een 
arts.  

https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen.htm


Vergoedingenoverzicht 2023 ANBOS versie 1.0. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 16 

OHRA 

OHRA is verbonden aan CZ. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne Camouflage Ontharen* 
Compact Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Sterk Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Aanvullend Maximaal €50,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €50,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €100,- per 
kalenderjaar  

Extra Aanvullend Maximaal €100,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €100,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €150,- per 
kalenderjaar  

Uitgebreid Maximaal €150,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €150,- 
éénmalig voor hele 
verzekeringsduur 

Maximaal €200,- per 
kalenderjaar  

Voorwaarden SKIN-registratie met 
specialisatie acne 

SKIN-registratie met 
specialisatie 
camouflage 

SKIN-registratie met 
specialisatie elektrisch 

ontharen en/of 
ontharingstechnieken 

Werken volgens 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Werken volgens 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Werken volgens 
richtsnoeren van 

ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden OHRA 2023 

* Acne: als de schoonheidsspecialist acnebehandeling door middel van een combinatie met
lasertechniek uitvoert, moet dit onder verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut
plaatsvinden. Alleen een dermatoloog of huidtherapeut mag deze zorg declareren.

** Ontharen: je krijgt alleen een vergoeding voor ontharing met laser als de zorg plaatsvindt onder 
verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut. Je hebt geen verwijzing nodig van een 
arts.  

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/overzicht
rejhan
Markering

rejhan
Markering
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ONVZ 

PNOzorg gaat in 2023 verder onder de naam ONVZ. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
Startfit Maximaal €150,- per 

kalenderjaar tot 21 
jaar 

Geen vergoeding Geen vergoeding 

Benefit Maximaal €200,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €70,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €350,- voor 
hele looptijd 
verzekering 

Optifit Maximaal €300,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €70,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €750,- voor 
hele looptijd 
verzekering 

Topfit Maximaal €400,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €120,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €1500,- 
voor hele looptijd 

verzekering 

Superfit Maximaal €500,- per 
kalenderjaar voor alle 

leeftijden 

Maximaal €120,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €2000,- 
voor hele looptijd 

verzekering 

Voorwaarden Lid van ANBOS Lid van ANBOS Lid van ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden ONVZ 2023 

* Acne: je hebt een voorschrift van je huidarts (dermatoloog) nodig.

** Ontharen: behandelingen door middel van elektrische epilatie of laserbehandeling worden 
vergoed.  

https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023
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Pro Life 

Pro Life is verbonden aan Zilveren Kruis. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
Smallpolis Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Mediumpolis Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Largepolis Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- voor 
gehele 

verzekeringsduur 

Maximaal €300,- per 
kalenderjaar  

Extra Largepolis Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- voor 
gehele 

verzekeringsduur 

Maximaal €300,- per 
kalenderjaar  

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie acne 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie 
Camouflage 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie elektrisch 

ontharen of 
ontharingstechnieken 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Website: Polisvoorwaarden Pro Life 2023 

* Acne: de kosten van laserbehandeling en cosmetische middelen worden niet vergoed.

** Ontharen: elektrische epilatie en Intense Pulsed Lightbehandelingen (IPL-behandelingen) door 
een schoonheidsspecialist of huidtherapeut worden vergoed 
** Ontharen: laserepilatiebehandelingen door een huidtherapeut of in een instelling waar een 
dermatoloog aan is verbonden worden vergoed.  

https://www.prolife.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden
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Salland 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende onderdelen (acne, 
camouflage en ontharing) gezamenlijk.  

Aanvullend pakket Behandelingen 
Acne Camouflage Ontharen 

Start 
Geen vergoeding 

Extra 
75% tot maximaal  €200,- per kalenderjaar 

Plus 
75% tot maximaal  €300,- per kalenderjaar 

Top 
75% tot maximaal  €400,- per kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS met 
specialisatie acne 

Lid bij ANBOS met 
specialisatie 

camouflage of 
permanente make-up 

Lid bij ANBOS met de 
specialisatie elektrisch 

ontharen 

Website: Polisvoorwaarden Salland 2023 

Voor vergoeding van gezichtsverzorging heeft de klant een schriftelijke toestemming van deze 
zorgverzekeraar nodig, voordat jouw klant de zorg krijgt. Bij de aanvraag voor de vergoeding moet 
jouw klant foto’s van het gezicht en hals meesturen.  

https://www.salland.nl/Vergoedingen2023/gezichtsverzorging
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Stad Holland 

Stad Holland is verbonden aan DSW. 

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 
Acne Camouflage Ontharen 

Jongeren AV Geen vergoeding Geen vergoeding 75% maximaal €500,- voor 
de gehele duur van de 

verzekering 

Standaard / 
Uitgebreid AV 

Alleen vergoeding 
voor 

huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor 

huidtherapeuten 

75% maximaal €470,- voor 
de gehele duur van de 

verzekering 

Extra uitgebreid 
AV 

Alleen vergoeding 
voor 

huidtherapeuten 

Alleen vergoeding 
voor 

huidtherapeuten 

75% maximaal €470,- voor 
de gehele duur van de 

verzekering 

Voorwaarden Alleen door een 
huidtherapeut die 
lid is van de NVH 

Alleen door een 
huidtherapeut die 
lid is van de NVH 

Lid van ANBOS, onder 
verantwoordelijkheid van 

een 
dermatoloog/huidtherapeut 

Website: Polisvoorwaarden Stad Holland 2023 

* Acne: voor acnebehandelingen moet de behandelaar een huidtherapeut zijn die aangesloten is bij
de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

** Camouflage: de camouflagetherapie moet worden uitgevoerd door een huidtherapeut die is 
aangesloten bij de NVH.  

*** Ontharen: het gaat om de behandelingen elektrisch epileren, lasertherapie en lichtflitstherapie 
(IPL). IPL of laseren voor rosacea, couperose of coagulatie valt niet onder de vergoeding.  

https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen
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Univé 

Univé is verbonden aan VGZ. 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende onderdelen (acne, 
camouflage en ontharing) gezamenlijk.  

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 
Acne Camouflage Ontharen 

Aanvullend Goed 
Maximaal €300,- per kalenderjaar 

Aanvullend Beter 
Maximaal €500,- per kalenderjaar 

Aanvullend Best 
Maximaal €700,- per kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
SKIN-register en 
specialisatie acne 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
SKIN-register en 

specialisatie 
camouflagetherapie 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of SKIN-
register en specialisatie 
(elektrisch) ontharen 

Website: Polisvoorwaarden Univé 2023 

https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/huidbehandelingen
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VGZ 

Bij deze zorgverzekeraar krijg je een vergoeding voor de verschillende onderdelen (acne, 
camouflage en ontharing) gezamenlijk.  

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 
Acne Camouflage Ontharen 

VGZ Aanvullend 
Instap Geen vergoeding 

VGZ Aanvullend 
Goed Maximaal €300,- per kalenderjaar 

VGZ Aanvullend 
Beter Maximaal €500,- per kalenderjaar 

VGZ Aanvullend 
Best Maximaal €700,- per kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
SKIN-register en 
specialisatie acne 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 
SKIN-register en 

specialisatie 
camouflagetherapie 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of SKIN-
register en specialisatie 
(elektrisch) ontharen 

Website: Polisvoorwaarden VGZ 2023 

https://www.vgz.nl/vergoedingen
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VVAA 

VVAA is verbonden aan ONVZ. 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne* Camouflage Ontharen** 
Start Maximaal €150,- per 

kalenderjaar tot 21 
jaar 

Geen vergoeding Geen vergoeding 

Student 100% tot 21 jaar Geen vergoeding Geen vergoeding 

Plus Maximaal €200,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €70,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €350,- voor 
hele looptijd 
verzekering 

Optimaal Maximaal €300,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €70,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €750,- voor 
hele looptijd 
verzekering 

Top Maximaal €400,- per 
kalenderjaar tot 21 

jaar 

Maximaal €120,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €1500,- 
voor hele looptijd 

verzekering 

Excellent Maximaal €500,- per 
kalenderjaar voor alle 

leeftijden 

Maximaal €120,- per 
kalenderjaar voor 2 

instructielessen 

Maximaal €2000,- 
voor hele looptijd 

verzekering 

Voorwaarden Lid van ANBOS Lid van ANBOS Lid van ANBOS 

Website: Polisvoorwaarden VVAA 2023 (verwijzing naar ONVZ) 

* Acne: je hebt een voorschrift van je huidarts (dermatoloog) nodig.

** Ontharen: behandelingen door middel van elektrische epilatie of laserbehandeling worden 
vergoed.  

https://www.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf
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Zilveren Kruis 

Aanvullend pakket 
Behandelingen 

Acne Camouflage Ontharen 
Basis Plus Module Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Aanvullend 1 ster Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Aanvullend 2 
sterren 

Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Aanvullend 3 
sterren 

Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- voor 
gehele 

verzekeringsduur 

Maximaal €300,- per 
kalenderjaar  

Aanvullend 4 
sterren 

Maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

Maximaal €200,- voor 
gehele 

verzekeringsduur 

Maximaal €300,- per 
kalenderjaar 

Voorwaarden Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie acne 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie 
Camouflage 

Lid bij ANBOS, De 
Huidprofessional of 

SKIN-registratie met 
specialisatie elektrisch 

ontharen of 
ontharingstechnieken 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Geldige persoonlijke 
AGB-code 

Website: Polisvoorwaarden Zilveren Kruis 2023 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/downloads
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Zorg en zekerheid 

Website: Polisvoorwaarden Zorg en Zekerheid 2023 

* Acne: behandelingen door een schoonheidsspecialist, gespecialiseerd in acne, komen uitsluitend
voor vergoeding in aanmerking indien het zorgprofiel 1 betreft.

** Camouflage: jouw klant moet beschikken over een verwijzing van de behandelend arts, die op 
verzoek van Zorg en Zekerheid moet worden toegestuurd.  

*** Ontharen: elektrisch ontharen of laserontharing. Jouw klant moet beschikken over een 
verwijzing van de behandelend arts en deze meesturen met de (eerste) nota.  

Aanvullend 
pakket 

Behandelingen 
Acne* Camouflage** Ontharen*** 

Basis Geen vergoeding 50% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

50% tot maximaal €550,- per 
jaar 

Standaard Geen vergoeding 50% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

50% tot maximaal €550,- per 
jaar 

GeZZin compact Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 

Plus Geen vergoeding 75% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

Bestaand: 75% tot maximaal 
€1100,- per kalenderjaar  
Nieuw vanaf 2018: 75% tot 
maximaal € 600,- per 
kalenderjaar 

Sure 100% tot maximaal 
€150,- per 
kalenderjaar 

50% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

50% tot maximaal €550,- per 
jaar 

Top 100% tot maximaal 
€150,- per 
kalenderjaar 

75% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

Bestaand: 75% tot maximaal 
€1100,- per kalenderjaar   
Nieuw vanaf 2018: 75% tot 
maximaal € 600,- per 
kalenderjaar 

GeZZin 100% tot maximaal 
€250,- per 
kalenderjaar 

75% tot maximaal 
€115,- per 
kalenderjaar 

Bestaand: 75% tot maximaal 
€1100,- per kalenderjaar  
Nieuw vanaf 2018: 75% tot 
maximaal € 600,- per 
kalenderjaar 

Totaal 100% tot maximaal 
€250,- per 
kalenderjaar 

100% tot maximaal 
€150,- per 
kalenderjaar 

Bestaand: 100% tot maximaal 
€1500,- per kalenderjaar  
Nieuw vanaf 2018: 100% tot 
maximaal € 800,- per 
kalenderjaar 

Voorwaarden  Bij zorgprofiel 1 
schoonheidsspecialist 
geregistreerd bij SKIN 
register of lid van 
ANBOS met 
specialisatie Acne 

Lid van ANBOS of 
SKIN met 
specialisatie 
Camouflage 

Lid van ANBOS of SKIN met 
specialisatie Elektrisch 
Ontharen 

https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact/polisvoorwaarden.htm
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