
Vergoedingenoverzicht behandelingen 
en beroepsverenigingen alternatieve 
geneeswijzen en therapieën

Overzicht behandelingen en beroepsverenigingen alternatieve 
geneeswijzen die voldoen aan de door ons opgestelde criteria 

Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan vergoeden wij de kosten van consulten en/of 
behandelingen van zorgverleners op het gebied van alternatieve zorg. 

De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering. Dit ziet u op zilverenkruis.nl/
vergoedingen. Op www.mijnzilverenkruis.nl en op uw polisblad ziet u hoe u verzekerd bent.

Consulten en behandelingen moeten uitgevoerd worden door een behandelaar die is aangesloten bij  
een door ons erkende beroepsvereniging voor alternatieve geneeswijzen. Daarnaast moet de behandeling 
opgenomen zijn op de lijst met behandelingen (landelijke prestatiecodes).

De polisvoorwaarden, die een volledige omschrijving van de dekking van uw verzekering geven, kunt u 
vinden op onze website of u kunt de polisvoorwaarden bij ons opvragen.

Goede richtlijnen zijn randvoorwaarden voor een goede zorgverlening van beroepsorganisaties. Ze bieden 
echter geen garantie.

Onderzoek en resultaten zeggen niets over de kwaliteit en de effectiviteit van de behandelwijze die door de 
individuele leden wordt uitgeoefend. Wij kunnen en willen dan ook geen uitspraak doen over de kwaliteit en 
effectiviteit van de behandelwijze die door de gekozen behandelaars wordt geleverd!

Let op!
Psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering valt, vergoeden wij niet als 
alternatieve geneeswijze.
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Afkorting Naam Website
ANVAG Algemene Nederlandse Vereniging Ayurvedische Geneeskunde www.anvag.nl
AVIG Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde  www.avig.nl
BATC Belangen Associatie Therapeut en Consument www.batc.nl
BER Bond van Europese Reflexologen www.ber-voetreflexologie.nl
BeTTEL Beroepsvereniging voor Therapeuten en Trainers Emotioneel Lichaamswerk www.bettel.nl
BPHA Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners Antroposofie www.bpha.nl
BSRAN Body Stress Release AssoCiatie Nederland www.bodystressrelease.nl
BvK Beroepsvereniging voor Kinesiologie www.ki-net.nl
CAT Complementair Aanvullende Therapeuten www.catcomplementair.nl
CCA Christelijke Chiropractoren Associatie www.ccachiropractie.nl
DCF Dutch Chiropractic Federation www.dcfchiropractie.nl
FAGT Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten www.fagt.org
FVB (behoudens de
NVPMKT en NVVS) Federatie Vaktherapeutische Beroepen www.vaktherapie.nl
LVNT Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten www.lvnt.nl
LVPW Landelijke Vereniging Psychosociale Werkenden www.lvpw.nl
MBOG Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde www.mbog.nl
NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging www.naav.nl
NBCG Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen www.nbcg.nl
NBMK Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie www.meridiaankleurentherapie.nl
NBVH Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten www.hypnotherapie.nl
NCA Nederlandse Chiropractie Associatie www.chiropractie.nl
NCSV Nederlandse Craniosacraal Vereniging www.ncsv.info
NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg www.de-nfg.nl
NMTN Neuromusculaire therapeuten Nederland www. nmtn.nl
NOF Nederlandse Osteopathie Federatie www.osteopathiefederatie.nl
NOKH Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten www.nokh.nl
NRO Nederlands Register voor Osteopathie www.osteopathie-nro.nl
NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur www.acupunctuur.nl
NVAA Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen www.nvaa.nl
NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie www.nvagt-gestalt.org
NVAP Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie www.nvap.nl
NVET Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie www.nvet.nl
NVKH Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten www.nvkh.nl
NVKToag Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische Grondslag www.kunstzinnigetherapie.nl
NVPA Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen  www.nvpa.org
NVRT Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten www.nvrt.nl
NVST Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten www.nvst.nl
NVVM Nederlandse Vereniging voor Mesologie www.mesologie.nl
NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
RAMG Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde www.mskzorg.nl
RCN Register CranioSacraal therapie Nederland www.register-rcn.nl
SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie www.sblp.nl
SCN Stichting Chiropractie Nederland www.stichtingchiropractie.nl
SVN Shiatsu Vereniging Nederland www.shiatsuvereniging.nl
TCMned Vereniging Traditional Chinese Medicine www.tcmned.nl
VAOG Vereniging van Artsen voor Orthopedische Geneeskunde www. orthopedischegeneeskunde.nl
VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze www.vbag.nl
VCW Vereniging voor Contextueel Werkers www.contextueelwerkers.nl
VDV Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie www.vandixhoornvereniging.nl
VIT Vereniging van Integraal Therapeuten www.vit-therapeuten.nl
VIV Vereniging Integrale Vitaliteitskunde www.vivnederland.nl
VMT Vereniging van Manueel Therapeuten www.manueeltherapeuten.nl
VNRT Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten www.vnrt.nl
VT Vereniging Tekentaal www.tekentaal.nl
VVET Verbond Van Energetisch Therapeuten www.vvet.nl
VVH Vereniging van Haptotherapeuten www.haptotherapeuten-vvh.nl
VvvK Vereniging van en voor Kindertherapeuten www.vvvk.nl
WAVAN Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland www.wavan.nl
ZHONG Nederlandse Beroepsvereniging voor Traditionele Geneeskunde ZHONG www.zhong.nl

Overzicht beroepsverenigingen



Ayurvedische geneeskunde
Behandeling acupunctuur
Behandeling antroposofische eurithmie
Behandeling antroposofische psychotherapie
Behandeling antroposofische therapie
Behandeling APS
Behandeling body stress release
Behandeling bioresonantie therapie
Behandeling Chinese kruidengeneeskunde
Behandeling chiropractie
Behandeling creatieve therapie (vaktherapie)
Behandeling cranio-sacraaltherapie
Behandeling emotioneel lichaamswerk
Behandeling energetische therapie
Behandeling enzymtherapie
Behandeling Gestalttherapie
Behandeling haptotherapie
Behandeling (klassieke) homeopathie
Behandeling hypnotherapie
Behandeling integratieve psychotherapie
Behandeling kinesiologie
Behandeling kunstzinnige therapie
Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Behandeling (ortho)manuele therapie
Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell)
Behandeling methode Van Dixhoorn
Behandeling musculoskeletale geneeskunde
Behandeling neuraaltherapie
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde
Behandeling orthopedische geneeskunde
Behandeling osteopathie
Behandeling overige oosterse geneeswijzen
Behandeling overige psychosociale therapie
Behandeling paranormale geneeskunde
Behandeling psychotherapie
Behandeling regressie (reïncarnatie) therapie
Behandeling spirituele therapie
Behandeling Tuina
Bowentherapie
Mesologie
Neuromusculaire behandeling
Neuromusculaire triggerpointtherapie
Reflexzone therapie
Shiatsu therapie

Overzicht behandelingen


