
De IZZ Zorgverzekering is er voor  

iedereen die in de zorg werkt. 

 Dus ook voor:

 •  Jeugdzorg

 •  De VVT-sector

 •  Ambulancezorg

 •  Studenten in de zorg

Basis- 

verzekering

€ 98,95

Inclusief korting en 

met € 385 eigen risico

Je zorg in goede handen met 

onze eigen IZZ Zorgverzekering

De zorgverzekering van mensen in de zorg



De zorgverzekering 
van mensen in de zorg
Goede zorg is niet vanzelfsprekend. Als zorgmedewerker weet

je dat als geen ander. Daarom hebben we onze eigen zorg-

verzekering, speciaal voor alle mensen in de zorg. Met extra 

vergoedingen voor zorg waar juist jij als zorgmedewerker vaak 

gebruik van maakt. Zoals fysiotherapie en mantelzorg. Met de 

IZZ Zorgverzekering is je zorg in goede handen!

Jouw voordeel bij IZZ

 10% collectieve korting 

 Je werkgever betaalt vaak mee 

 Extra vergoedingen voor mantelzorg

  Onbeperkte vergoeding fysiotherapie  

(bij Zorg voor de Zorg + Extra 3)

  Geen medische selectie Basis- 
verzekering

€ 98,95
Inclusief korting en 

met € 385 eigen risico
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Complete bril uit het basis-
assortiment of € 50 vergoeding

Complete bril 
uit het basis-
assortiment 

of € 50 
vergoeding

Complete bril uit
het uitgebreide

assortiment 
of € 200 

vergoeding

Complete bril uit
het uitgebreide

assortiment 
of € 100 

vergoeding

Extra vergoedingen mantelzorg en fysiotherapie
Maar liefst 85% van de zorgmedewerkers heeft fysieke klachten. En 1 op de 3 zorgmedewerkers is mantel-

zorger. Dáárom heeft IZZ extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en mantelzorg. Zo vergoeden wij 

bijvoorbeeld een professional die jouw mantelzorgtaken tijdelijk overneemt. En met de aanvullende verzekering 

Zorg voor de Zorg + Extra 3 krijg je zelfs volledige vergoeding van fysiotherapie.



De zorgverzekering van mensen in de zorg

Direct overstappen 
naar IZZ?
Overstappen is zo geregeld. 
En IZZ regelt de afmelding bij 
jouw huidige zorgverzekeraar. 

Meld je vóór 31 december 
aan via izz.nl 
of bel met 0900-0274 
(20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

Vergelijk de basispremie 

Premie naturaverzekering met 
€385 eigen risico

€ 98,95
incl. coll. korting

€ 109,94
excl. coll. korting

€ 112,85
excl. coll. korting

€ 119,00
excl. coll. korting

€ 117,45
excl. coll. korting

Je zit goed bij IZZ, net als 441.000 verzekerden

WERKGEVERSBIJDRAGE PER CAO Bijdrage per maand 
(bruto)

Ziekenhuizen € 14, ook voor partner

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) € 14, ook voor partner

Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg * € 14

Gehandicaptenzorg € 13,67, ook voor partner

Huisartsenzorg € 10

Gezondheidscentra ** € 30

Sanquin  € 14

Jeugdzorg ** € 20

Je werkgever
betaalt mee!
Heb je een IZZ Zorg voor de 

Zorgpakket afgesloten? Hiernaast 

zie je werkgeversbijdragen van 

2016. Je vindt de nieuwe bedragen 

op izz.nl/cao zodra ze bekend zijn.

*   Alleen voor medewerkers (en hun meeverzekerde partners) die voor 1 januari 2009 de IZZ 
Basisverzekering en Zorg voor de Zorg hebben afgesloten.

**  Je krijgt de werkgeversbijdrage ongeacht welke verzekering je kiest.


