
  ACHMEA 
(vergoeding per 12 maanden)

CZ
Delta Lloyd 
Ohra
Just
CZdirect

DSW
Stad Holland
inTwente Zorgverzekeraar

CZ
(vergoeding per 12 maanden)

VGZ
Univé
IZZ
IZA
UMC
ZEKUR
Bewuzt
Zorgzaam Verzekerd
SZVK
MVJP
IZA
UMC
Promovendum
National Academic
Besured

VGZ
(vergoeding per kalenderjaar)

Caresq
(vergoeding per 12 maanden)
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Stuur een volledig ingevuld receptformulier 
naar: info@dermacuraverband.nl
of fax naar 030-699 23 09
Kijk voor de meest actuele informatie over 
vergoedingen op: 
www.dermacuraverband.nl/vergoedingen

vergoedingen
DermaCura krabverband    

MENZIS
(vergoeding per 12 maanden)

Menzis Zorgverzekeraar
HEMA
PMA
Anderzorg

ONVZ
PNO Zorg
VvAA
JAAAH

EUCARE
Aevitae

Budgetpolissen
Voor verzekerden met een budgetpolis 
kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
DermaCura en de declarerende apotheek 
aanvaarden geen verantwoordelijkheid bij 
afwijkende levervoorwaarden bij 
budgetpolissen. Dit is de verantwoordelijk-
heid van de verzekerde. 

DermaCura krabverband wordt op recept vergoed door alle zorgverzekeraars.  
Voor kinderen worden 3 stuks per kledingmaat per aangedaan lichaamsdeel 
vergoed. Bij kinderen in de groei zijn extra verstrekkingen in een grotere maat 
mogelijk. Voor volwassenen worden maximaal 3 stuks per aangedaan lichaams-
deel vergoed.  Afhankelijk van de zorgverzekeraar geldt de vergoeding per 
volledig kalenderjaar of per 12 maanden, zie overzicht hieronder. 

Zilveren Kruis
ZieZo
ProLife
Interpolis
FBTO
De Friesland

volmacht: 
One Underwriting

DSW
(vergoeding per 12 maanden)

Disclaimer
Dit document is met zorg voor u 
samengesteld.  Aan deze informatie 
kunnen echter geen rechten ontleend 
worden als gevolg van onjuistheden, 
onvolledigheden of gewijzigde 
voorwaarden.

ONVZ
(vergoeding per kalenderjaar)

ENO
(vergoeding per kalendaar)

Salland
Zorgdirect

Voor het draagcomfort van 
DermaCura verbandpakken 
heeft het onafhankelijke en 
internationaal erkende 
Hohenstein instituut de 
hoogst mogelijke score 
gegeven: ZEER GOED

Oeko-Tex Standard 100 is een 
test- en certificeringssysteem voor 
textiel.  Het label garandeert dat 
DermaCura geen schadelijke 
stoffen bevat. 
Een kwetsbare huid bescherm je 
beter goed.. 

Medisch hulpmiddel Medisch hulpmiddel 

klasse 1klasse 1

Zorg en Zekerheid
(vergoeding per kalendaar)

Zorg en Zekerheid

De Amersfoortse
Ditzo

A.S.R. 
(vergoeding per 12 maanden)
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D&M BV     Postbus 229     3700 AE Zeist     t: 030 699 58 59     f: 030 699 23 09 

e: info@dermacuraverband.nl     www.dermacuraverband.nl
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