
 

 

Vergoeding camouflagetherapie 

 

Camouflagetherapie is een huidtherapie die kan worden ingezet om huidaandoeningen of 

kleurafwijkingen van de huid te camoufleren en minder te laten opvallen. Strikt genomen spreekt 

men niet van een therapie, maar van een behandeling met een tijdelijk effect. Diverse 

camouflage(make-up) producten zijn beschikbaar om de mooiste en natuurlijkste effecten te 

bereiken. De huidtherapeut geeft hierbij voorlichting en instructies voor het aanbrengen. 

 

Met camouflagetherapie kunnen verschillende huidaandoeningen en kleurafwijkingen behandeld 

worden, zoals acne, littekens, brandwonden, pigmentvlekken en wijnvlekken. 

 

Voorwaarden vergoeding 

Diverse zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor camouflagetherapie vanuit de aanvullende 

verzekering. Doorgaans moet er aan onderstaande voorwaarden voldaan worden. Huidzorg Plus 

voldoet aan al deze voorwaarden!  

 

 Je mag altijd zelf het initiatief nemen om naar de huidtherapeut te gaan, maar in veel 

gevallen heb je een voorschrift (verwijsbrief) van de (huis)arts nodig om voor vergoeding in 

aanmerking te komen. De zorgverzekeraar kan hierover meer informatie geven. 

 De therapie wordt uitgevoerd door een BIG-erkende huidtherapeut. BIG staat voor 

‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.  

 De camouflage/huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 

(NVH).  

 De therapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.  

 

Overige aandachtspunten: 

 Onder de vergoeding camouflagetherapie vallen de consulten bij de huidtherapeut en 

veelal ook de camouflagemiddelen. Er zijn echter een paar zorgverzekeraars die hier van 

afwijken door alleen het consult te vergoeden. 

 Doorgaans worden alleen behandelingen van het gezicht en hals vergoed.  

 Bij sommige zorgverzekeraars is er één gezamenlijk budget voor alle huidbehandelingen. 

Hieruit worden de vergoedingen voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing 

(epilatie) gedeeld.  

 

Hieronder vind je de vergoedingen voor camouflagetherapie vanuit de aanvullende 

zorgverzekering. 

 

Let op: Omdat we jou graag vooruit helpen, hebben we dit overzicht opgesteld. U blijft ten allen 

tijde zelf verantwoordelijk om de voorwaarden in de polis te controleren! 

 

* Bron: www.zorgwijzer.nl 

 

A 

Aevitae 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 

camouflagetherapie 

 

Anderzorg 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extra €200 €14,95 p/m 

Jong €200 €15,75 p/m 

 

Avéro Achmea 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Royaal €200 (eenmalig) €27,95 

Excellent €200 (eenmalig) €49,25 

 



 

 

B 

Besured 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 

camouflagetherapie 

 

Bewuzt 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 

camouflagetherapie 

 

C 

CZ 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Basis €200 (eenmalig) €7,75 p/m 

50+ €200 (eenmalig) €17,05 p/m 

Jongeren €200 (eenmalig) €18,95 p/m 

Plus €200 (eenmalig) €19,70 p/m 

Top €200 (eenmalig) €35,95 p/m 

Gezinnen €200 (eenmalig) €46,75 p/m 

 

CZdirect 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 

camouflagetherapie 

 

D 

De Amerfoortse 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvulling Start €150 (eenmalig) €7,50 p/m 

Aanvulling Extra €250 (eenmalig) €17,75 p/m 

Aanvulling Uitgebreid €350 (eenmalig) €28,25 p/m 

Aanvulling Optimaal €500 (eenmalig) €43,50 p/m 

 

De Friesland Zorgverzekeraar 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

AV Extra Volledig vergoed (eenmalig) €23,25 p/m 

AV Optimaal Volledig vergoed (eenmalig) €43,50 p/m 

 

Delta Lloyd 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extra €100 €24,60 p/m 

Compleet €150 €38,06 p/m 

Comfort €400 €64,64 p/m 

Top  Volledig vergoed €143,09 p/m 

 

Ditzo 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Zorgbest 75% tot €400 (eenmalig) €29,50 p/m 

 

DSW 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

AV Student 75% tot €150 €14,25 p/m 

AV Standaard 75% tot €150 €21,25 p/m 

AV Top 75% tot €150 €35,00 p/m 

 

  



 

 

F 

FBTO 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Module Gezichtszorg &  

Orthodontie 

€250 €15,25 p/m 

Deze module biedt €750 vergoeding voor Orthodontie per meeverzekerd kind (tot 18 jaar) en 

brillen en lenzen | Daarnaast is er €250 aan budget dat per verzekerde kan worden gebruikt voor 

vergoeding van: acnetherapie, eigen bijdrage gehoorapparaten, eigen bijdrage pruiken, 

elektrische epilatie gezichtsbeharing en/of camouflagetherapie. 

 

FNV 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

FNV Primazorg €200 €19,40 p/m 

FNV Zorg 2 €200 €27,40 p/m 

FNV Zorg 3 €200 €37,75 p/m 

FNV Zorg 4 €200 €89,55 p/m 

 

H 

Hema 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend 2 €200 €15,00 p/m 

Aanvullend 3 €200 €27,00 p/m 

 

I 

Interpolis 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

ZonderZorgen €200 (eenmalig) €23,24 p/m 

 

InTwente 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

AV Student 75% tot €150 €14,25 p/m 

AV Standaard 75% tot €150 €21,25 p/m 

AV Top 75% tot €150 €35,00 p/m 

 

IZA 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

IZA Extra Zorg 1 €200 €13,25 p/m 

IZA Extra Zorg 2 €200 €24,25 p/m 

IZA Extra Zorg 3 €250 €36,50 p/m 

IZA Extra Zorg 4 €500 €79,50 p/m 

 

IZZ Zorgverzekeraar 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Zorg voor de Zorg + Extra 2 €200 €52,50 p/m 

Zorg voor de Zorg + Extra 3 €200 €96,00 p/m 

 

M 

Menzis 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

JongerenVerzorgd €200 €16,95 p/m 

ExtraVerzorgd 2 €200 €19,95 p/m 

ExtraVerzorgd 3 €200 €41,95 p/m 

 

  



 

 

N 

National Academic 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend 2 €185 €29,95 p/m 

Aanvullend 3 €185 €52,95 p/m 

 

O 

OHRA 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend €50 €11,68 p/m 

Extra Aanvullend €100 €22,23 p/m 

Uitgebreid €150 €41,99 p/m 

 

ONVZ 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extrafit €250 €9,53 p/m 

Benfit €500 €22,88 p/m 

Optifit Volledig vergoed €38,59 p/m 

Topfit Volledig vergoed €58,17 p/m 

 

OZF 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

AV Royaal €350 (eenmalig) €20,50 p/m 

 

P 

PMA zorgverzekering 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

JongerenVerzorgd €200 €15,25 p/m 

ExtraVerzorgd 2 €200 €17,95 p/m 

ExtraVerzorgd 3 €200 €37,75 p/m 

 

PNOzorg 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Keuze €200 €22,06 p/m 

Extra €350  €42,24 p/m 

Compleet  €500  €67,42 p/m 

 

Pro Life 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Largepolis €200 (eenmalig) €34,75 p/m 

Extra Largepolis €200 (eenmalig) €66,50 p/m 

 

Promovendum 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Ideaal €185 €19,90 p/m 

Excellent €185 €54,90 p/m 

 

S 

Salland 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extra 75% tot €200 €8,50 p/m 

Plus 75% tot €300 €19,95 p/m 

Top 75% tot €400 €32,50 p/m 

 



 

 

Stad Holland 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Jongeren AV €125 €10,95 p/m 

Standaard AV 75% tot €150 €21,25 p/m 

Uitgebreide AV 75% tot €150 €35,00 p/m 

Extra Uitgebreide AV 75% tot €150 €47,25 p/m 

AV Zorg Riant €250 €59,75 p/m 

 

U 

UMC 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

UMC Extra Zorg 1 €165 (per 3 jaar) €8,75 p/m 

UMC Extra Zorg 2  €165 (per 3 jaar) €19,50 p/m 

UMC Extra Zorg 3 €165 (per 3 jaar) €31,75 p/m 

UMC Extra Zorg 4 €165 (per 3 jaar) €88,80 p/m 

 

United Consumers (VGZ) 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend Goed €300  €7,49 p/m 

Jong Basis €300 €12,49 p/m 

Aanvullend Beter €500  €17,99 p/m 

Jong Uitgebreid €300  €27,34 p/m 

Aanvullend Best €700  €30,14 p/m 

Single/Duo uitgebreid €300  €41,99 p/m 

Vitaal Uitgebreid €500  €48,89 p/m 

Gezin Uitgebreid €500  €54,99 p/m 

 

Univé 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend Goed €300  €9,75 p/m 

Aanvullend Beter €500  €19,75 p/m 

Aanvullend Best €700  €32,75 p/m 

 

V 

VGZ 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend Goed €300  €7,49 p/m 

Aanvullend Beter €500  €17,99 p/m 

Jong Uitgebreid €300  €27,34 p/m 

Aanvullend Best €700  €30,14 p/m 

Single/Duo uitgebreid €300  €41,99 p/m 

Vitaal Uitgebreid €500  €48,89 p/m 

Gezin Uitgebreid €500  €54,99 p/m 

 

  



 

 

VvAA 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Start €250  €9,02 p/m 

Plus €500  €21,65 p/m 

Optimaal Volledig vergoed  €36,52 p/m 

Top Volledig vergoed  €55,04 p/m 

Excellent Volledig vergoed €112,77 p/m 

 

Z 

ZEKUR 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extra ZEKUR €500  €30,95 p/m 

 

ZieZo 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 

camouflagetherapie. 

 

Zilveren Kruis 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Aanvullend 3 Sterren €200 (eenmalig) €27,50 p/m 

Aanvullend 4 Sterren €200 (eenmalig) €50,50 p/m 

 

Zorg en Zekerheid 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

AV Basis 50% tot €115 €11,35 p/m 

AV Sure 50% tot €115 €17,05 p/m 

AV Standaard 50% tot €115 €18,43 p/m 

AV Top 75% tot €115 €39,42 p/m 

AV Plus 75% tot €115 €43,65 p/m 

AV GeZZin 75% tot €115 €48,40 p/m 

AV Totaal €150 €94,95 p/m 

 

ZorgDirect 

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie 

Extra  75% tot €200 €8,07 p/m 

Plus 75% tot €300 €18,95 p/m 

Top 75% tot €400 €32,50 p/m 

 

 

 


