
 
 
 
 

 
 

    

 

        
Waarom een vergelijk? 
Als je een premie gaat vergelijken voor jouw zorgverzekering is het belangrijk te weten of je 
een aanvullende verzekering naast je Basisverzekering neemt. 
Want het is heel goed mogelijk dat ergens een Basisverzekering het goedkoopst is maar wat 
als je ook een aanvullende verzekering wilt hebben. Dan kan er een andere uitkomst komen.  
En het is uiteindelijk naast een goede service ook belangrijk wat er onder de streep staat. 
 
Daarom hebben wij een vergelijk gemaakt die je naast jouw eigen verzekering kunt houden. 
 
En natuurlijk hopen wij dat je uiteindelijk een PZP verzekering neemt of bij ons blijft. Dit om 
de prijs, de service maar bovenal hij geeft de solidariteit aan binnen de politie. Immers het bij 
elkaar houden van een “collectief” politie is belangrijk. Daarmee zorgen we met elkaar voor 
een kwalitatieve zorgverzekering voor de politie die zich goed kan meten met andere 
verzekeraars. 
 
Uitgangspunten voor dit vergelijk: 

• Basisverzekering: de goedkoopste variant bij een verzekeraar 
• Omdat niet bekend is of een zorgverzekeraar de 5% hanteert is deze NIET 

meegenomen. 
• De 5% premiekorting is WEL meegenomen bij de PZP omdat deze voor 

politiemedewerkers geldt. 
• De AV van de PZP (dus wat is daar opgenomen en wat kost deze) 
• Het kan dus zijn dat een voorbeeld duurder uitvalt maar dat er meer verstrekkingen 

zijn. 
• Fysiotherapie is in de PZP een max bedrag. Door dit bedrag te delen door een 

gemiddeld fysiotherapie bedrag krijg je een gemiddeld aantal. Dus bijv. € 550,- komt 
ongeveer overeen met 18 behandelingen. 

• Is de PZP vergoeding hoger/lager dan de keus in Independer® dan wordt de 
vergoeding genomen die het dichts bij de te vergelijken PZP aanvullende verzekering 
ligt. 

 
 
 
 
 
Mocht je vragen hebben over dit vergelijk bel dan Ad Wennekes   06 22 96 64 77 
 
 
 
Waarschijnlijk weet je het wel maar de PolitieZorgpolis (PZP) is een gesloten collectieve 
ziektekostenverzekering waar alleen politiemedewerkers zich kunnen aansluiten met hun 
gezinsleden.  
De inhoud van de pakketten wordt bepaald door de gezamenlijke politiebonden en de 
werkgever. 
  



 
 
 
 

 
 

    

Basisverzekering + ‘PZP Basis’ 
    
Geselecteerd op    
Eigen risico  € 385,- per jaar   
Leeftijd 35 jaar   
Premiebetalen  per maand   
Fysiotherapie 9 behandelingen per jaar   
Medische hulp buitenland ja   
Alternatieve geneeswijzen  € 250,- per jaar   
Brillen en lenzen montuur geen vergoeding   
    
Verzekeraar (eerste 4 van laag 
naar hoog) 

Basis AV Totaal 

PZP 120,41 11,50 131,91 
Fysiotherapie 8 behandelingen per jaar + 100% screening 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Max 25,- per dag max 225,- per jaar   +  Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 31,- per behandeling 
 

CZ Direct + aanvullend 5 120,75 16,35 137,10 
Fysiotherapie 9 behandelingen per jaar 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur 250 per jaar max 25,- per dag + Chiropractie 100%, max. € 

25,- p.dag; max. € 250,- p. Jr 
 

United Consumers (VGZ) 114,90 26,59 141,49 
Fysiotherapie 12 behandelingen per jaar waarvan 9 manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Max 40- per dag max 250,- per jaar  + Chiropractie 100%, max. € 25,- 

p.dag; max. € 250,- p. Jr 
 

Unive + Aanvullend beter 114,90 26,75 141,65 
Fysiotherapie 16 behandelingen per jaar waarvan 9 manuele therapie 
Medische hulp buitenland wereld 
Alternatieve geneeswijzen Max 40- per dag max 300,- per jaar  + Chiropractie 100%, max. € 40,- 

p.dag; max. € 300,- p. Jr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 

    

Basisverzekering + ‘PZP Plus’ 
    
Geselecteerd op    
Eigen risico  € 385,- per jaar   
Leeftijd 35 jaar   
Premiebetalen  per maand   
Fysiotherapie  18 behandelingen per 

jaar 
  

Medische hulp buitenland ja   
Alternatieve geneeswijzen  € 500,- per jaar   
Brillen en lenzen  100,- (incl montuur)   
    
Verzekeraar (eerste 4 van laag 
naar hoog) 

Basis AV Totaal 

PZP 120,41 16,65 137,06 
Fysiotherapie 18 behandelingen per jaar + 100% screening 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Max 25,- per dag max 425,- per jaar   +  Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 31,- per behandeling 
Brillen en lenzen 152,- per 3 jaar incl montuur 

 
Unive + Aanvullend best 114,90 38,75 153,65 
Fysiotherapie 20 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 500,- Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 40,- per behandeling 
Brillen en lenzen 125,- per 3 jaar 

 
IZA + Extra zorg 2 126,15 37,25 163,40 
Fysiotherapie 24 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 500,- Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 40, - per behandeling 
Brillen en lenzen 125,- per 3 jaar 

 
VGZ 126,15 40,50 166,65 
Fysiotherapie 20 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 500,- Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 40, - per behandeling 
Brillen en lenzen 125,- per 3 jaar 

  



 
 
 
 

 
 

    

Basisverzekering + ‘PZP Jongeren incl tandarts (tot 30 jaar)’ 
    
Geselecteerd op    
Eigen risico  € 385,- per jaar   
Leeftijd 29 jaar   
Premiebetalen  per maand   
Fysiotherapie  9 behandelingen per jaar   
Medische hulp buitenland ja   
Alternatieve geneeswijzen  € 250,- per jaar   
Brillen en lenzen 100,- per periode   
Tandarts 75% tot max 500,- per 

jaar 
  

    
Verzekeraar (eerste 4 van laag 
naar hoog) 

Basis AV Totaal 

PZP 120,41 16,60 137,01 
Fysiotherapie 8 behandelingen per jaar 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Max 30,- per dag max 200,- per jaar   incl chiropractie 
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 
Tandarts 75% tot 450,- per jaar 
    
Zekur + extra Zekur 110,40 35,95 146,35 
Fysiotherapie 12 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 25,- per dag tot 250,- Chiropractie: max 25,- per dag tot 

max per jaar 250,-  
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 
Tandarts 100% 500,- per jaar 

 
CZ Direct + Aanvullend 5 + 
Tand 2 

120,75 44,30 165,10 

Fysiotherapie 9 behandelingen per jaar 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 300,- Chiropractie: max 40,- per dag tot 

max per jaar 300,-  
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 
Tandarts 75% tot 500,- per jaar 

 
PMA+ Tand verzorgd 500 + 
extra verzorgd 2 

126,59 40,45 167,04 

Fysiotherapie 12 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld, 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 300,- Chiropractie: 9 behandelingen  

max. € 40, - per behandeling 
Brillen en lenzen 75,- per 2 jaar 
Tandarts 100% max 500 per jaar 

  



 
 
 
 

 
 

    

Basisverzekering + ‘PZP Jongeren Start’ 
    
Geselecteerd op    
Eigen risico  € 385,- per jaar   
Leeftijd 29 jaar   
Premiebetalen  per maand   
Fysiotherapie  6 behandelingen per jaar   
Medische hulp buitenland ja   
Alternatieve geneeswijzen  € 250,- per jaar   
Brillen en lenzen  100,- (incl montuur)   
    
Verzekeraar (eerste 4 van laag 
naar hoog) 

Basis AV Totaal 

PZP 120,41 5,50 125,91 
Fysiotherapie 6 behandelingen per jaar 
Medische hulp buitenland Europa  
Alternatieve geneeswijzen 75,- per jaar 
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 

 
CZ Direct  + aanvullend 5 120,75 16,35 137,10 
Fysiotherapie 9 behandelingen per jaar 
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 25,- per dag tot 250, Chiropractie: 25,- per dag max 

250,- 
Brillen en lenzen 100,- per 2 jaar 

 
United consumers (VGZ) 114,90 26,59 141,49 
Fysiotherapie 12 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie  
Medische hulp buitenland Wereld 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 250,- Chiropractie:   max. € 40, - per 

dag tot 250,- per jaar 
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 

 
Unive + aanvullend beter 114,90 26,75 141,65 
Fysiotherapie 16 behandelingen per jaar waarvan 9 behandelingen manuele therapie 
Medische hulp buitenland Wereld, buiten Europa 2x Nederlands tarief 
Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur max 40,- per dag tot 300,- Chiropractie: 40,- per dag 300,- 

per jaar 
Brillen en lenzen 100,- per 3 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
Ook op de PZP website staat een vergelijker. 
 https://www.pzp.nl/zorgverzekering/vergelijking-2022  
  


