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Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

30)  U heeft geen verwijzing of toestemming nodig. U mag zelf bepalen naar welke erkende 
zorgverlener u gaat.

Studenten Goed Verzekerd

Basis Plus Module • Geen vergoeding

1 ster • Consulten en vaccinaties:
-  100% bij een gecontracteerde zorgverlener;
-  Maximaal € 75,- per persoon per kalenderjaar bij een niet-

gecontracteerde zorgverlener;
-  Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een 

gecontracteerde apotheek31.

2 sterren • Consulten en vaccinaties:
- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener;
-  Maximaal € 75,- per persoon per kalenderjaar bij een niet-

gecontracteerde zorgverlener;
-  Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een 

gecontracteerde apotheek31.

3 sterren • Consulten en vaccinaties:
-  100% bij een gecontracteerde zorgverlener;• Maximaal € 100,- 

per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde 
zorgverlener;

-  Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een 
gecontracteerde apotheek31.

4 sterren • Consulten en vaccinaties:
-  100% bij een gecontracteerde zorgverlener;
-  Maximaal € 125,- per persoon per kalenderjaar bij een niet-

gecontracteerde zorgverlener;
-  Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een 

gecontracteerde apotheek31.

31)  Vergoed worden de vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen die volgens het 
advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR, ww.lcr.nl/Landen) 
noodzakelijk zijn. Voorwaarden voor vergoeding:
1  Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden 

wij alleen, als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bepaalde 
gebieden voortdurend als ziekte aanwezig) is en waar adequate medische hulp slecht 
toegankelijk is. Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
- u maakt een meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden;
- of u trekt langer dan 3 maanden op met, of overnacht bij, de lokale bevolking;
- of u verblijft buiten een resort of beschermde omgeving;
- u bent jonger dan 12 jaar.

2  De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door 
een arts van LCR.

3  De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een apotheek die wij 
gecontracteerd hebben.

United Consumers

ZorgZeker 1 • 100% vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die de 
volgende ziektes voorkomen: hepatitis A /hepatitis B, malaria, 
cholera, meningokokken (meningitis), DTP, rabiës, gele koorts, 
tuberculose, Japanse encefalities/tekenencefalitir, tyfus32. 

ZorgZeker 2 • 100% vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die de 
volgende ziektes voorkomen: hepatitis A /hepatitis B, malaria, 
cholera, meningokokken (meningitis), DTP, rabiës, gele koorts, 
tuberculose, Japanse encefalities/tekenencefalitir, tyfus32. 

ZorgZeker 3 • 100% vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die de 
volgende ziektes voorkomen: hepatitis A /hepatitis B, malaria, 
cholera, meningokokken (meningitis), DTP, rabiës, gele koorts, 
tuberculose, Japanse encefalities/tekenencefalitir, tyfus32. 

32)  U kunt terecht bij Thuisvaccinatie of Reisprik. Bij deze zorgverleners krijgt u het consult 
en de vaccinatie. U kunt alleen naar een andere zorgverlener als u een herhaalvaccinatie 
nodig heeft of als u op een van de Waddeneilanden of in Zeeuws-Vlaanderen woont. 
Heeft u in 2019 een afspraak gemaakt bij een andere zorgverlener en staat deze in het 
eerste kwartaal van 2020 gepland? Dan krijgt u de vaccinatie alsnog vergoed.

Univé

Goed • 100%33

Beter • 100%33

Best • 100%33

33)  Vergoeding van consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve 
geneesmiddelen. Alleen vergoeding bij Thuisvaccinatie en Reisprik.

VGZ

Aanvullend Goed • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes34.

Aanvullend Beter • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes34.

Aanvullend Best • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes34.

Jongpakket • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes34.

Gezinpakket • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes34.
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38)  Vergoed worden het consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen 
(zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersvaccinaties (LCR). 
Niet vergoed worden:
•  vaccinaties die niet door het LCR aanbevolen zijn
•  preventieve geneesmiddelen die infecties, diarree of uitdroging voorkomen
•  reizigersgeneesmiddelen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
Vergoeding van vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) wordt alleen vergoed als u voldoet 
aan deze voorwaarden:
1.  U gaat voor langere tijd naar een land waar rabiës voortdurend als ziekte aanwezig is. 

Deze landen vindt u op de website van het LCR.
2.  U gaat naar een bestemming waar goede medische hulp slecht te vinden is
3.  Ook moet u voldoen aan 1 van deze voorwaarden:

• u gaat een meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden
• u trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking
• u verblijft buiten een resort of beschermende omgeving
• u bent jonger dan 12 jaar

U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen (zoals malariatabletten) als 
ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts of door een arts van LCR. Voor vaccinaties heeft 
u geen verwijzing nodig. U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen 
(zoals malariatabletten) als u gaat naar een gecontracteerde apotheek. (Let op: een 
huisarts is niet-gecontracteerd).

Zilveren Kruis Gemeente Optimaal

Basis • Geen vergoeding

Optimaal Aanvullend 1 • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen39.

Optimaal Aanvullend 2 • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen39.

Optimaal Aanvullend 3 • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal €100 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen39.

39)  Vergoed worden het consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen 
(zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersvaccinaties (LCR). 
Niet vergoed worden:
• vaccinaties die niet door het LCR aanbevolen zijn
• preventieve geneesmiddelen die infecties, diarree of uitdroging voorkomen
• reizigersgeneesmiddelen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
Vergoeding van vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) wordt alleen vergoed als u voldoet 
aan deze voorwaarden:
1.  U gaat voor langere tijd naar een land waar rabiës voortdurend als ziekte aanwezig is. 

Deze landen vindt u op de website van het LCR.
2.  U gaat naar een bestemming waar goede medische hulp slecht te vinden is
3.  Ook moet u voldoen aan 1 van deze voorwaarden:

• u gaat een meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden
• u trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking
• u verblijft buiten een resort of beschermende omgeving
• u bent jonger dan 12 jaar

U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen (zoals malariatabletten) als 
ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts of door een arts van LCR. Voor vaccinaties heeft 
u geen verwijzing nodig. U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen 
(zoals malariatabletten) als u gaat naar een gecontracteerde apotheek. (Let op: een 
huisarts is niet-gecontracteerd).

ZieZo Zilveren Kruis

Basis Plus Module • Geen vergoeding

ZieZo Aanvullend 1 • Geen vergoeding

ZieZo Aanvullend 2 • Geen vergoeding

ZorgDirect (Salland)

Start • Geen vergoeding

Slim • Geen vergoeding

Extra • Geen vergoeding

Plus • Geen vergoeding

Top • Maximaal € 250,- per kalenderjaar voor vaccinaties en/
of geneesmiddelen die nodig zijn volgens het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Een huisarts of 
een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen zoals 
het LCR, de GGD, Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health 
Clinics, mogen de zorg verlenen. 

Het overzicht is gebaseerd op de informatie van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen, zoals deze op of voor  
13 december 2019 bekend waren. Met afwijkende voorwaarden in collectieve contracten is geen rekening gehouden. Bij de opstelling 
ervan is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van de polissen. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van de 
desbetreffendeverzekeraar.Daarnaastishetaantebevelenaanvullenddepolisteraadplegenvoormeerinformatieovereventuele
gecontracteerde zorgverleners en mogelijke extra kortingen.

Vermelde vergoedingen zijn in principe per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. De vergoeding
geldt, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, voor reizigersvaccins die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn. Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Gezondopreis.nl kan echter
niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend. Zet-  en drukfouten voorbehouden.

* Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR) 
•  Disclaimer: Mogelijk verbindt de verzekeraar aanvullende voorwaarden aan vergoeding. Hiervoor verwijzen wij naar de website van uw 

zorgverzekeraar.
•  Gezondopreis.nl stelt zich ten doel om reizigers bewust te maken van mogelijke gezondheidsrisico’s op reis en het belang van een 

goede voorbereiding hierop, bijvoorbeeld door het inwinnen van een gezond op reisadvies op maat. Gezondopreis.nl is een initiatief van 
GlaxoSmithKline en wordt ondersteund door experts op het gebied van infectieziekten op reis. Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist
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34)  U kunt terecht bij 2 zorgverleners: Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners 
adviseren en vaccineren u. Preventieve medicijnen kunt u ook regelen via Thuisvaccinatie 
of Reisprik. U krijgt uw medicijnen thuisbezorgd.

VGZ Werkt

Werkt Goed • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes35.

Werkt Beter • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes35.

Werkt Best • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes35.

35)  U kunt terecht bij 2 zorgverleners: Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners 
adviseren en vaccineren u. Preventieve medicijnen kunt u ook regelen via Thuisvaccinatie 
of Reisprik. U krijgt uw medicijnen thuisbezorgd.

VGZ Gemeente Pakket

Gemeentepakket 
compact

• 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes36.

Gemeentepakket 
compleet

• 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes36.

Rotterdampakket • 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes36.

Rotterdampakket 
compact

• 100% voor reisvaccinaties en medicijnen die u beschermen 
tegen bepaalde buitenlandse ziektes36.

Den Haagpakket • 100% voor reisvaccinaties36.

ZuidLimburgpakket • 100% voor reisvaccinaties36.

36)  U kunt terecht bij 2 zorgverleners: Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners 
adviseren en vaccineren u. Preventieve medicijnen kunt u ook regelen via Thuisvaccinatie 
of Reisprik. U krijgt uw medicijnen thuisbezorgd.

VvAA zorgverzekering

Start • € 75 maximaal per kalenderjaar voor: hepatitis A en B, 
difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, 
meningococcen, rabiës, malaria37.

Plus • € 75 maximaal per kalenderjaar voor: hepatitis A en B, 
difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, 
meningococcen, rabiës, malaria37.

Student • € 75 maximaal per kalenderjaar voor: hepatitis A en B, 
difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, 
meningococcen, rabiës, malaria37.

Optimaal • € 100 maximaal per kalenderjaar voor: hepatitis A en B, 
difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, 
meningococcen, rabiës, malaria37.

Top • 100% voor alle ziekten37

37)  Vergoed worden consulten, vaccinaties en preventieve geneesmiddelen (zoals 
malariatabletten). U kunt terecht bij huisarts, apotheek, GGD, vaccinatiecentrum 
en thuisvaccinatie.nl. Er is geen vergoeding voor kosten van het vaccinatieboekje, 
administratiekosten, brochures, DEET, ORS (tegen uitdroging)

ZEKUR

Extra ZEKUR Zorg • Binnen Budget preventie: maximaal € 200 per kalenderjaar 
voor consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/
of preventieve geneesmiddelen als u op reis gaat naar het 
buitenland. U kunt alleen terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik.

Zilveren Kruis

Basis Plus Module • Geen vergoeding. Bekijk  of u een extra vergoeding krijgt uit uw 
collectief.

Aanvullend 1 ster • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener.
• Maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen38.

Aanvullend 2 sterren • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener.
• Maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen38.

Aanvullende 3 sterren • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal €100 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen38.

Aanvullend 4 sterren • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal €125 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties 

bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-
gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen38.
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Adressen kunt u vinden via www.lcr.nl/adressen. Apothekers en 
apotheekhoudende huisartsen mogen de stoffen voor vaccinaties 
en geneesmiddelen leveren op basis van een recept. Bij het 
indienen van de nota moet u een kopie van het recept meesturen.

Zorg en Zekerheid

AV-Basis • Geen vergoeding

AV-Gemak • Geen vergoeding

AV Standaard • Geen vergoeding

AV-Sure • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverlener. 
• Maximaal €80 bij een niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Top • 100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Plus • 100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV GeZZin compact • Geen vergoeding

AV-GeZZin • 100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Totaal • 100% vergoeding tot maximaal € 150 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV's voor collectiviteiten

AV-Prima • 100% vergoeding tot maximaal €80 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Master • 100% vergoeding tot maximaal €80 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Cum Laude • 100% vergoeding tot maximaal €150 per kalenderjaar bij 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

AV-Gemeente 
 Standaard

• Geen vergoeding

Utrecht Standaard • Geen vergoeding

Haarlem Standaard • Geen vergoeding

Zandvoort Standaard • Geen vergoeding

AV-Gemeente Top • 75% vergoeding tot maximaal € 100,00 per kalenderjaar bij een 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

Utrecht Top • 75% vergoeding tot maximaal € 100,00 per kalenderjaar bij een 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

Haarlem Top • 75% vergoeding tot maximaal € 100,00 per kalenderjaar bij een 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

Zandvoort Top • 75% vergoeding tot maximaal € 100,00 per kalenderjaar bij een 
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener40.

40)  Vergoeding geldt voor consulten, vaccinaties, medicijnen en vaccinatieboekje van het 
Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR). 
Niet vergoed worden: 
•  middelen die infecties, diarree of uitdroging voorkomen. Bijvoorbeeld muggenspray of 

ORS.
•  vaccinaties die niet worden geadviseerd door het LCR
•  laboratoriumonderzoeken
U kunt terecht bij: GGD Hollands Midden, KLM Travel clinics, Airport Pharmacy Schiphol, 
Airport Medical Services, Thuisvaccinaties.nl, Tropenpoli en vaccinatiepoli’s van alle 
ziekenhuizen in Nederland en uw huisarts. Als de huisarts de vaccinatie niet op voorraad 
heeft, haal deze dan zelf bij de gecontracteerde apotheek.

Zorgverzekeraar UMC

Extra Zorg 1 • Geen vergoeding

Extra Zorg 2 • 100% vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die u 
beschermen tegen bepaalde buitenlandse ziektes41.

Extra Zorg 3 • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die u 
beschermen tegen bepaalde buitenlandse ziektes41.

41)  U kunt voor uw reisvaccinaties terecht bij 2 zorgverleners: Thuisvaccinatie en Reisprik. 
Medicijnen, zoals malariapille, kunt u ook regelen via Thuisvaccinatie of Reisprik. U krijgt 
uw medicijnen thuisbezorgd.

Zorgzaam zorgverzekering

Basis • Geen vergoeding

Ster 1 / 2 / 3 / 4 / 5 • 100% vergoeding

Gezondopreis.nl is een initiatief van GSK
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Aevitae (Eucare)

Basic • Geen vergoeding

Plus • 100% tot een maximum van € 200 per persoon per kalenderjaar1

Extra • 100% tot een maximum van € 220 per persoon per kalenderjaar1

Top • 100% tot een maximum van € 250 per persoon per kalenderjaar1

Vip • Volledig1

1)  Vergoeden de kosten van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van 
ziekten bij een (vakantie)reis naar het buitenland.

AnderZorg

Budget • Geen vergoeding

Extra • Geen vergoeding

Jong • Een vergoeding voor inentingen tot een maximaal bedrag van 
€ 1002

2)  Deze vergoeding geldt voor consulten, inentingen, geneesmiddelen en (herhalings)
recepten in verband met preventie bij een reis naar het buitenland voor: bof, (buik)
tyfus, difterie, früh sommer meningo encephalitis, gele koorts, Hepatitis A en B, Japanse 
encephalitis, kinkhoest, malaria, mazelen, meningitis A en C, polio, pneumococcen, 
rabiës. rode hond, tetanus, tuberculose. Er is geen vergoeding voor inentingen in 
verband met beroep of opleiding. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering www.lcr.nl is alles te vinden over het voorkomen van ziekten op reis plus 
de inentingsadressen.

AZVZ

AV-AZVZ-Comfort • Geen vergoeding

AV-AZVZ-Comfort-Extra • 100% max. € 105,00 per verzekerde per kalenderjaar3

3)  Vergoed worden de kosten voor tabletten, injectie(s), consulten en het vaccinatieboekje 
samen: 
-  de kosten moeten zijn gemaakt wegens een voorgenomen verblijf of tijdens het 

daadwerkelijke verblijf in het buitenland;
-  het betreft tabletten, injectie(s), consulten en het vaccinatieboekje conform de geldende 

GGD-lijst en de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), 
zie www.lcr.nl;

-  het Reglement Farmaceutische zorg is ook hier van kracht, zie zorgenzekerheid.nl/
polisvoorwaarden.

Laboratoriumonderzoeken, muggencrème en -olie zijn uitgesloten van vergoeding.

Besured

Ready-2-Go • Geen vergoeding

Love-2-Move • Geen vergoeding

All-In-1 • 100% vergoeding ter voorkoming van malaria, DTP, gele koorts, 
tyfus, cholera, hepatitis A en B.4

4) De kosten worden vergoed:
-  van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties als deze zijn gehaald bij een Nederlandse 

instelling.
-  voor een consult alleen in combinatie met de kosten van de vaccinatie van één van de 

genoemde ziekten.
De kosten worden niet vergoed voor een recept of overige toeslagen en van 
zelfzorgmiddelen (= kan in Nederland zonder recept gekocht worden) die niet in de 
Regeling zorgverzekering staan.

Bewuzt

Aanvullend • Geen vergoeding

CZ

Start • Geen vergoeding5

Basis • Geen vergoeding5

Plus • 50% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, 
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 50% 
vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten6. 

Top • 75% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, 
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 75% 
vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten6.

Jongeren • 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, 
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 100% 
vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten6.

Gezinnen • 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, 
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 100% 
vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten6. 

50+ • 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, 
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 100% 
vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten6. 

5)  CZ-verzekerden, ook zonder aanvullende verzekering, krijgen bij Thuisvaccinatie.nl 15% 
korting op de hele rekening. Als u op één van de Waddeneilanden woont kunt u helaas 
geen gebruik maken van Thuisvaccinatie.nl.

Verzekeraar +  
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Top • Maximaal € 250,- per kalenderjaar13,14

No Risk / No RiskII • Geen vergoeding13

13)  Bij afspraken gemaakt via https://www.thuisvaccinatie.nl/zorgverzekeraars/hollandzorg 
voor 2 personen of meer, ontvangt u 20% korting op het factuurbedrag, ook als u niet 
aanvullend verzekerd bent. 

14)  U kunt voor vaccinaties terecht bij een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de GGD, 
Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics. 

13)  Bij afspraken gemaakt via https://www.thuisvaccinatie.nl/zorgverzekeraars/hollandzorg 
voor 2 personen of meerr, dan ontvangt u 20% korting op het factuurbedrag, ook als u niet 
aanvullend verzekerd bent.

Interpolis

ZonderMeer • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener maximaal € 75 per 

kalenderjaar vergoed voor vaccinaties.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener is er geen vergoeding 

voor reizigersgeneesmiddelen15.

MeerZeker • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener maximaal € 75 per 

kalenderjaar vergoed voor vaccinaties.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener is er geen vergoeding 

voor reizigersgeneesmiddelen15.

ZonderZorgen • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener maximaal € 75 per 

kalenderjaar vergoed voor vaccinaties.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverlener is er geen vergoeding 

voor reizigersgeneesmiddelen15.

15)  Vergoeding geldt voor het consult en het laten zetten van vaccinaties en 
reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR). Alleen vergoeding voor 
reizigersgeneesmiddelen als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts of door een arts 
van LCR. Voor vaccinaties is geen verwijzing nodig. De vaccinatie tegen hondsdolheid 
(rabiës) wordt alleen vergoed: 
-  wanneer u voor langere tijd naar een land gaat waar rabiës voortdurend als ziekte 

aanwezig is. Deze landen vindt u op de website van het LCR.
-  wanneer goede medische hulp op uw bestemming slecht te vinden is. 
Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van deze voorwaarden:
-  U gaat een meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden.
-  U trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking.
-  U verblijft buiten een resort of beschermende omgeving.
-  U bent jonger dan 12 jaar.

InTwente

AV-Compact • Geen vergoeding

AV-Standaard • Geen vergoeding

AV-Student • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties voor een verblijf in het buitenland16.

AV-Top • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties voor een verblijf in het buitenland16.

16)  U heeft geen verwijzing of toestemming nodig en u mag zelf bepalen naar welke erkende 
zorgverlener u gaat.

IZA

Extra Zorg1 • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties17

Extra Zorg2 • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties17

Extra Zorg3 • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties17

Extra Zorg4 • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties17

Classic Comfort • Volledige vergoeding voor reisvaccinaties17

17)  Alleen vergoeding bij Thuisvaccinatie en Reisprik. De zorgverleners Thuisvaccinatie 
en Reisprik adviseren en vaccineren u. Dit kan bij u thuis als u dat wilt. De preventieve 
geneesmiddelen krijgt u thuis bezorgd. 0% vergoed bij andere zorgverleners, tenzij u:
-  Op een van de Waddeneilanden of in Zeeuws-Vlaanderen woont
-  Een herhaalvaccinatie nodig heeft.

IZZ door CZ

CZ Zorg voor de Zorg • Geen vergoeding

CZ ZorgGoed / Zorg 
voor de Zorg compleet

• 100% vergoeding voor:
-  inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, 

tyfus en/of bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B. 
-  tabletten tegen malaria en tyfus
-  een inenting en/of samenhangend onderzoek tegen 

tuberculose, meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, 
rabiës (hondsdolheid) en/of een Mantoux-test ivm mogelijke 
tuberculose18.

18)  De preventieve middelen, - inentingen of testen worden gegeven door een (bedrijfs)arts 
of zorginstelling aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR) of een huisarts die is ingeschreven in het College voor Huisartsen met Bijzondere 
Bekwaamheden (C.H.B.B.) of is aangesloten bij het LCR.
-  Een apotheek, een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een door ons erkende 

leverancier levert de entstof van de preventieve inentingen. De erkende leveranciers 
kunt u vinden op de website.

Verzekeraar +  
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

-  De entstof van de preventieve inenting is geleverd door een apotheek, GGD of een 
andere leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

De preventieve middelen of inentingen moeten worden voorgeschreven door een 
(bedrijfs)arts of zorginstelling (bijvoorbeeld de GGD) aangesloten bij het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (L.C.R). Vaccinatie is ook mogelijk door 
thuisvaccinatie.nl. U krijgt 15% korting op alle reisvaccinaties, ook als u niet aanvullend 
verzekerd bent.

OHRA

Zorgverzekerd op reis 
/ Sterk

• Geen vergoeding23

Aanvullend/ Extra 
aanvullend

• €25024

Uitgebreid • €25024

Onderstaande verzekeringen kunnen niet meer afgeslotten worden. Heeft u deze verze-
kering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

Uitgebreid Vitaal* • €25024

Extra Uitgebreid* • €25024

Compleet* • €25024

Zelfverzekerd 
 Compact*

• €25024

23)  Ohra-verzekerden, ook zonder aanvullende verzekering, krijgen bij Thuisvaccinatie.nl 15% 
op alle reisvaccinaties.

24)  Vergoeding van (een deel van) de kosten van vaccinaties, medicijnen en consult voor 
het buitenland. Voor vaccinaties kunt u terecht bij een (bedrijfs)arts of zorginstelling 
(bijvoorbeeld de GGD) die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering (LCR). U kunt zich ook thuis laten vaccineren door Thuisvaccinatie.nl. U 
krijgt 15% korting op alle reisvaccinaties bij Thuisvaccinatie.nl.

ONVZ

Startfit • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria23

Extrafit • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria24

Benfit • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria25

Optifit • Max €100 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria25

Topfit • 100% (alle ziekterisico's)25

Superfit • 100% (alle ziekterisico's)25

25)  Vergoeding voor consulten, vaccinaties en preventieve geneesmiddelen. Vergoeding 
van preventieve geneesmiddelen en vaccins geldt alleen als ze zijn voorgeschreven 
door een arts en geleverd door een apotheek of apotheekhoudende huisarts. U kunt 
terecht bij: huisarts, apotheek, GGD, thuisvaccinatie.nl, meditel.nl, vaccinatiecentrum. 
Geen vergoeding voor: het vaccinatieboekje, administratiekosten, andere middelen die 
aangeraden worden bij een reis naar het buitenland, zoals DEET en ORS (middel tegen 
uitdroging bij diarree of braken).

PMA Zie Menzis

PNOzorg

Basis • Geen vergoeding

Start • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria26

Beter • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria26

Plus • Max €75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria26

Optimaal • Max €100 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccintaties tegen: 
hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, 
cholera, meningokokken, rabiës, malaria26

Top • 100%26

Excellent • 100%26

26)  Vergoeding geldt voor vaccinaties die het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering) aanraadt. U kunt terecht bij: huisarts, apotheek, GGD, thuisvaccinatie.
nl, meditel.nl, vaccinatiecentrum. Geen vergoeding voor: het vaccinatieboekje, 
administratiekosten, andere middelen die aangeraden worden bij een reis naar het 
buitenland, zoals DEET en ORS (middel tegen uitdroging bij diarree of braken).

Verzekeraar +  
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

6)  Vergoed worden zowel de kosten van de entstof als de kosten van het vaccineren. 
Voorwaarden:
-  U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor de 

vaccinatie wordt voorgeschreven.
-  De vaccinatie is niet onnodig kostbaar of ondoelmatig.
-  U krijgt de vaccinatie van een (bedrijfs)arts of zorginstelling die is aangesloten bij het 

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
-  De entstof van de vaccinatie is geleverd door een apotheek, GGD of een andere 

leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. CZ-verzekerden krijgen bij 
Thuisvaccinatie.nl 15% korting op de hele rekening. Indien u woont op één van de 
Waddeneilanden kunt u helaas geen gebruik maken van Thuisvaccinatie.nl.

De Amersfoortse

Start • Geen vergoeding

Extra • Geen vergoeding

Uitgebreid • 100% vergoed7

Optimaal • 100% vergoed7

7)  Vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen die volgens de adviezen van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) ter bescherming of voorkoming van ziektes 
nodig zijn. De vaccinaties kunnen worden gegeven door de GGD, de huisarts, Meditel en 
PreMeo Thuisvaccinatie. Preventieve geneesmiddelen worden via de apotheek geleverd.

De Friesland

AV Instap • Geen vergoeding

AV Budget • Geen vergoeding

AV Standaard • Max. € 175,- per kalenderjaar8

AV Extra • Max. € 250,- per kalenderjaar8

AV Optimaal • 100% vergoeding8

8) Er kan zonder verwijzing een afspraak gemaakt worden bij:
-  de GGD. 
-  een instelling of (huis)arts die voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk 

Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). 
-  een huisarts die is ingeschreven in het register Reizigersadvisering van het College voor 

Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB.nl).

Ditzo

ZorgBewust • Geen vergoeding

ZorgGoed • Geen vergoeding

ZorgBeter • Maximaal €100 per kalenderjaar9

ZorgBest • Maximaal €250 per kalenderjaar9

9)  Vergoeden worden alleen vaccinaties en geneesmiddelen die nodig zijn ter bescherming 
of voorkoming van ziektes volgens de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering (LCR). De vaccinaties mogen worden gegeven door de huisarts, de 
GGD, Meditel en PreMeo Thuisvaccinatie. Preventieve geneesmiddelen worden via de 
apotheek geleverd.

DSW

AV-Compact • Geen vergoeding

AV-Standaard • Geen vergoeding

AV-Top • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties voor een verblijf in het buitenland10

AV-Student • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties voor een verblijf in het buitenland10

10)  Vergoed worden de kosten van tabletten of injecties die noodzakelijk zijn voor een verblijf 
in het buitenland.

FBTO

Alle 1 aanvullende 
modules

• Geen vergoeding11

11) 10% korting op vaccinaties via Thuisvaccinatie.nl

Hema

Aanvullend 1 /  
aanvullend 2

• Max. € 100,- per kalenderjaar12

Aanvullend 3 • Max. € 150,- per kalenderjaar12

12) Voorwaarden:
-  het consult vindt plaats bij een door de zorgverzekeraar erkende arts,
-  de geneesmiddelen zijn voorgeschreven of de inenting wordt toegediend door een door 

de zorgverzekeraar erkende arts. Kijk op www.zorgverzekeringhema.nl/zorgvinder welke 
artsen dat zijn. 

-  het geneesmiddel geleverd wordt door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

HollandZorg

Start / Extra / Plus • Geen vergoeding13

Verzekeraar +  
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

-  preventieve inentingen, preventieve medicijnen (maximaal voorgeschreven voor een 
periode van 6 maanden), bloedonderzoek in verband met hepatitis-B en een Mantoux-
test in verband met mogelijke tuberculose vanwege een (vakantie)reis naar een land met 
een verhoogd risico. De Mantoux-test wordt voorafgaand aan een reis afgenomen. De 
Mantoux-test wordt niet vergoed als deze ná een reis afgenomen wordt.

-  Niet vergoed worden inentingen die zijn gegeven of die gegeven hadden 
moeten worden op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid en 
Rijksvaccinatieprogramma’s.

IZZ door VGZ

Bijzonder Bewust • Geen vergoeding

Zorg voor de Zorg • Geen vergoeding

Zorg voor de Zorg Extra 
1 / 2/ 3

• 100% vergoeding voor reisvaccinaties en medicijnen die u 
beschermen tegen bepaalde buitenlandse ziektes19.

19)  Alleen vergoeding bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Medicijnen kunnen ook geregeld via 
Thuisvaccinatie of Reisprik. U krijgt dan uw medicijnen thuisbezorgd.

Just (voorheen CZ direct)

JustLive / JustSmile Geen vergoeding

Menzis

Aanvullend / 
 ExtraAanvullend

• Geen vergoeding

JongerenVerzorgd • Maximaal € 100 per kalenderjaar20

ExtraVerzorgd1 / 2 • Maximaal € 100 per kalenderjaar20

ExtraVerzorgd3 • Maximaal € 150 per kalenderjaar20

20)  U kunt terecht bij zorgaanbieder die is geregistreerd bij het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering (LCR), zoals de GGD, de Travel Clinic, de Travel Health Clinic en 
Meditel. Vergoed worden de kosten van consulten, inentingen, geneesmiddelen en 
herhalingsrecepten. U heeft recht op vergoeding als: 1. Het consult plaats vindt bij een 
door Menzis erkende arts. 2. De geneesmiddelen zijn voorgeschreven of de inentingen 
worden toegediend door een door Menzis erkende arts. 3. Het middel geleverd wordt 
door een apotheek of apotheekhoudende huisarts.
Er is geen vergoeding voor: 
-  zelfzorgmiddelen (bijvoorbeeld muggenmelk of een hulpmiddel om een teek te 

verwijderen). 
-  inentingen tegen hepatitis A en B in verband met beroep of opleiding.
-  Middelen gekocht bij een apotheek maar zonder recept van een arts die aangesloten is 

bij het LCR, worden niet vergoed.

National Academic

Aanvullend1 • Geen vergoeding

Aanvullend2 • Geen vergoeding

Aanvullend3 • 100% vergoeding voor difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP), 
gele koorts, tyfus, cholera, hepatitis A en B, malariapillen21.

Studenten-
zorgverzekering

• Geen vergoeding

Studentenzorg Ready-
2Go /Love2Move (oude 
dekking)

• Geen vergoeding

Studentenzorg All-in-1 
(oude dekking)

• 100% vergoeding voor difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP), 
gele koorts, tyfus, cholera, hepatitis A en B, malariapillen21.

21)  Vergoed worden de kosten
-  van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties als deze zijn gehaald bij een Nederlandse 

instelling, 
-  voor een consult alleen in combinatie met de kosten van de vaccinatie van één van de 

genoemde ziekten.
Niet vergoed worden de kosten:
-  voor een recept of overige toeslagen;
-  van zelfzorgmiddelen die niet in de Regeling zorgverzekering staan. Zelfzorgmiddelen 

zijn middelen die u in Nederland zonder recept kunt kopen.

Nationale Nederlanden

Start / Extra / Com-
pleet

• €25022

Comfort • 100%22

Top (oude dekking) • 100%22

Combi • 100% voor inenting en malaria- en tyfustabletten22

22) Voorwaarden:
-  U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor 

een injectie wordt voorgeschreven.
-  de preventieve inentingen of - geneesmiddelen zijn niet onnodig kostbaar of 

ondoelmatig.
-  de preventieve inentingen of - geneesmiddelen zijn voorgeschreven en gegeven 

door een (bedrijfs)arts of zorginstelling (bijvoorbeeld de GGD) die is ingeschreven en 
aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Verzekeraar +  
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

ProLife

Basis • Geen vergoeding

Smallpolis / Medium-
polis

• 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. Maximaal 
€ 75 per kalenderjaar vergoed bij een niet-gecontracteerde 
zorgverlener. Voor reizigersgeneesmiddelen is er geen 
vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners.27

Largepolis • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. Maximaal 
€ 100 per kalenderjaar vergoed bij een niet-gecontracteerde 
zorgverlener. Voor reizigersgeneesmiddelen is er geen 
vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners27

Extra Largepolis • 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. Maximaal 
€ 125 per kalenderjaar vergoed bij een niet-gecontracteerde 
zorgverlener. Voor reizigersgeneesmiddelen is er geen 
vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners27

27)  Vergoeding geldt voor het consult en de vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals 
malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties 
(LCR). Niet vergoed worden de vaccinaties die niet door het LCR aanbevolen zijn, 
preventieve geneesmiddelen die infecties, diarree of uitdroging voorkomen en 
reizigersgeneesmiddelen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) wordt alleen vergoed:
-  wanneer u voor langere tijd naar een land gaat waar rabiës voortdurend als ziekte 

aanwezig is. Deze landen vindt u op de website van het LCR;
-  wanneer goede medische hulp op uw bestemming slecht te vinden is;
-  Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van deze voorwaarden:

-  U gaat een meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden.
-  U trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking.
-  U verblijft buiten een resort of beschermende omgeving.
-  U bent jonger dan 12 jaar.
-  U heeft een verwijzing nodig voor reizigersgeneesmiddelen
-  U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen (zoals malariatabletten) 

als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts of door een arts van LCR. Voor vaccinaties 
heeft u geen verwijzing nodig.

U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen (zoals malariatabletten) als u 
gaat naar een gecontracteerde apotheek. (Let op: een huisarts is niet-gecontracteerd).

Promovendum

Primair • Geen vergoeding

Royaal • Geen vergoeding

Ideaal • Geen vergoeding

Excellent • 100% vergoeding van de volgende vaccinaties en medicijnen: 
difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP), gele koorts, tyfus, 
cholera, hepatitis A en B, malariapillen28.

28) Vergoed worden de kosten: 
-  van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties als deze zijn gehaald bij een 

Nederlandse instelling; 
-  voor een consult alleen in combinatie met de kosten van de vaccinatie van één van de 

genoemde ziekten.
Niet worden vergoed de kosten voor een recept of overige toeslagen en van 
zelfzorgmiddelen die niet in de Regeling zorgverzekering staan. Zelfzorgmiddelen zijn 
middelen die u in Nederland zonder recept kunt kopen.

Salland

Basis Geen vergoeding

Start Geen vergoeding

Extra Geen vergoeding

Plus Geen vergoeding

Top Maximaal € 250,- per kalenderjaar29

29)  U heeft recht op een vergoeding van vaccinaties en geneesmiddelen als deze nodig 
zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U kunt 
voor vaccinaties terecht bij een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de GGD, 
Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics. Apothekers en apotheekhoudende 
huisartsen mogen de stoffen voor vaccinaties en geneesmiddelen op recept leveren. Bij 
het indienen van de nota moet u een kopie van het recept meesturen.

Stad Holland

Compact AV • Geen vergoeding

Standaard AV • Geen vergoeding

Jongeren AV • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties30

Uitgebeide AV • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties30

Extra Uitgebreide AV • 100%, tot maximaal € 80,- per kalenderjaar voor noodzakelijke 
tabletten of injecties30

AV Zorg Riant • 100%, vergoeding, tot maximaal € 250,- per kalenderjaar voor 
noodzakelijke tabletten of injecties. Naast reisvaccinaties vallen 
vaccinaties tegen griep, hondsdolheid, rode hond, tetanus en 
hepatitis B ook onder deze vergoeding30.


