Polisvoorwaarden ontharen 2019 – Huidzorg Houten
Zorgverzekeraar
Aevitae

Vergoeding voor:
Behandeling van vrouwelijke
verzekerden met ontsierende
haargroei in het gelaat of de
hals.

Voorwaarden:
• U moet een indicatie van de huidarts of huisarts aan
ons overleggen.
• De behandeling dient te geschieden door een
huidtherapeute die lid is van de Nederlandse
Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) of door een
schoonheidsspecialiste met het diploma
Schoonheidsverzorging-B, aangevuld met
het diploma Elektrisch ontharen.

Avéro Achmea

Wij vergoeden de kosten van:
• Elektrische epilatie en
Intense Pulsed
Lightbehandelingen (IPLbehandelingen) door een
schoonheidsspecialist of
huidtherapeut bij vrouwen
die ernstig ontsierende
gezichts- en/of halsbeharing
hebben;
• Laserepilatiebehandelingen
door een huidtherapeut of
een instelling waar een
dermatoloog aan is
verbonden, bij vrouwen die
ernstig ontsierende gezichtsen/of halsbeharing hebben.

• U moet zijn doorverwezen door een huisarts of
medisch specialist.
• De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de
Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH.
De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij
de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) of voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen van de ANBOS

CZ

Wij vergoeden het
verwijderen van extreme
haargroei in het gezicht
en/of in de hals bij
vrouwen bijvoorbeeld door
elektrische epilatie of
lasertechniek.

• Een arts heeft vastgesteld en schriftelijk vastgelegd
dat ontharingsbehandeling noodzakelijk is.
• Een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met de
specialisatie “elektrisch ontharen” en/of
“ontharingstechnieken” staat geregistreerd. De zorg
door de schoonheidsspecialist komt alleen voor
vergoeding in aanmerking als de behandeling wordt
uitgevoerd volgens de richtlijnen van ANBOS. Als de
schoonheidsspecialist ontharing door
lasertechniek uitvoert, moet dit onder
verantwoordelijkheid van een dermatoloog of
huidtherapeut plaatsvinden. Alleen een dermatoloog
of huidtherapeut mag deze zorg declareren.

De Amersfoortse

Bij overmatige haargroei op
ongebruikelijke plaatsen in
het gezicht en/of hals.

• De behandelaar dient op de nota te vermelden om
welke indicatie het gaat, met lokalisatie en mate van
uitgebreidheid. Indien nodig kunnen wij aanvullende
gegevens bij u opvragen.
• De behandelingen worden uitgevoerd door een arts,
huidtherapeut of schoonheidsspecialist (deze moet in
opdracht/onder toezicht van een huidtherapeut
werken).
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De Friesland

De vrouwelijke verzekerde
heeft bij overmatige beharing
recht op vergoeding
van elektrische epilatie, een
epilight, ipl, of
laserbehandeling. Dit geldt
uitsluitend als de
behandeling beperkt blijft tot
het gezicht en/of de hals.

• Een huidtherapeut die als ‘kwaliteitsgeregistreerd’
is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Elektrische epilatie mag ook worden gegeven door een
gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de
Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd
met de specialisatie Elektrisch ontharen of
Ontharingstechnieken

Ditzo

Bij overmatige haargroei op
ongebruikelijke plaatsen in
het gezicht en/of hals.

Voorwaarden reguliere epilatie:
• De behandelaar dient op de nota te vermelden om
welke indicatie het gaat, met lokalisatie en mate van
uitgebreidheid. Indien nodig kunnen wij aanvullende
gegevens bij u opvragen.
• De behandelingen worden uitgevoerd door een
huidtherapeut of schoonheidsspecialist.
Voorwaarden laserbehandeling:
• De behandelaar dient op de nota te vermelden om
welke indicatie het gaat, met lokalisatie en mate van
uitgebreidheid. Indien nodig kunnen wij aanvullende
gegevens bij u opvragen.
• De behandelingen worden uitgevoerd door een arts,
huidtherapeut of schoonheidsspecialist (deze moet in
opdracht/ onder toezien van een huidtherapeut
werken).

DSW

Alleen behandeling bij
vrouwen met ernstige
overbeharing in het gezicht
en/of de hals wordt vergoed.

• U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u
toestemming nodig van DSW. Wij hebben een
schriftelijke aanvraag van uw huisarts nodig.
• De behandelaar moet een huidtherapeut zijn,
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten (NVH) of een geregistreerde
schoonheidsspecialist, lid van het ANBOS.

FBTO

Wij vergoeden de kosten van
elektrische epilatie van
gezichtsbeharing. Deze
behandeling wordt
uitsluitend vergoed voor de
vrouwelijke verzekerde.

• De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan
bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie
elektrische epilatie gezichtsbeharing. Zie hiervoor op
anbos.nl. De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij
de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
(NVH). Zie hiervoor de website huidtherapie.nl.
• Op de nota moet duidelijk staan dat het om
overbeharing of overmatige beharing in het
gezicht en/of hals gaat.

HEMA

Vergoeding voor ontharing bij
abnormale haargroei in het
gezicht of de hals is.

• De behandeling wordt gegeven door een
huidtherapeut, die door de zorgverzekeraar is erkend.
Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.zorgverzekeringhema.nl/zorgvinder.

Interpolis

Wij vergoeden de kosten van:
• Elektrische epilatie en
Intense Pulsed
Lightbehandelingen (IPLbehandelingen door een

• U moet zijn doorverwezen door een huisarts of
medisch specialist.
• De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
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schoonheidsspecialist of
huidtherapeut, bij vrouwen
die ernstig ontsierende
gezichts- en/of
halsbeharing hebben;
• Laserepilatiebehandelingen
door een huidtherapeut of in
een instelling waar een
dermatoloog aan is
verbonden, bij vrouwen die
ernstig ontsierende gezichtsen/of halsbeharing hebben.

of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van
NVH. De schoonheidsspecialist moet geregistreerd
staan bij de Algemene Nederlandse Branche
Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) of
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de
ANBOS.
• Wij vergoeden niet de kosten van behandelingen van
cosmetische aard.

IZA

U krijgt alleen behandelingen
van het gezicht vergoed. Voor
het ontharen of epilatie van
andere delen van het lichaam
krijgt u geen vergoeding.

• U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of
medisch specialist.
• U kunt naar een door ons aangewezen zorgverlener.
De aangewezen zorgverleners zijn opgenomen in
Vergelijk en Kies. U vindt Vergelijk en Kies op onze
website.

IZZ

Behandeling gericht op het
definitief verwijderen van
extreme haargroei in het
gelaat.

• U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of
medisch specialist.
• Een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een
overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u
op deze website.

Menzis

Behandeling van abnormale
haargroei in het gezicht of de
hals.

• U heeft recht op deze vergoeding als de behandeling
wordt gegeven door een huidtherapeut, die door
Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op
menzis.nl/zorgvinder.

Nationale
Nederlanden

Wij vergoeden het
verwijderen van extreme
haargroei
in het gezicht en/of in de hals
bij vrouwen
bijvoorbeeld door elektrische
epilatie of lasertechniek

• Uit de nota blijkt welke vorm van ontharingstechniek
is gebruikt.
• De zorg wordt verleend door:
- een dermatoloog;
- een huidtherapeut;
- een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met
de specialisatie “elektrisch ontharen” en/of
“ontharingstechnieken” staat geregistreerd. De zorg
door de schoonheidsspecialist komt alleen voor
vergoeding in aanmerking als de behandeling wordt
uitgevoerd volgens de richtlijnen van ANBOS. Als de
schoonheidsspecialist ontharing door lasertechniek
uitvoert, moet dit onder verantwoordelijkheid van een
dermatoloog of huidtherapeut plaatsvinden. Alleen
een dermatoloog of huidtherapeut mag deze zorg
declareren.

OHRA

Wij vergoeden het
verwijderen van extreme
haargroei
in het gezicht en/of in de hals
bij vrouwen
bijvoorbeeld door elektrische
epilatie of lasertechniek.

• Uit de nota blijkt welke vorm van ontharingstechniek
is gebruikt.
• De zorg wordt verleend door:
- een dermatoloog;
- een huidtherapeut;
- een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met
de specialisatie “elektrisch ontharen” en/of
“ontharingstechnieken” staat geregistreerd. De zorg
door de schoonheidsspecialist komt alleen voor
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vergoeding in aanmerking als de behandeling wordt
uitgevoerd volgens de richtlijnen van ANBOS. Als de
schoonheidsspecialist ontharing door lasertechniek
uitvoert, moet dit onder verantwoordelijkheid van een
dermatoloog of huidtherapeut plaatsvinden. Alleen
een dermatoloog of huidtherapeut mag deze zorg
declareren.
• U moet een voorschrift hebben van uw huisarts.
U stuurt dit voorschrift mee met uw eerste declaratie.
• U kunt voor de behandeling terecht bij een
huidtherapeut, schoonheidsspecialsite of medisch
specialist. De huidtherapeut moet ingeschreven zijn bij
de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. De
schoonheidsspecialiste moet lid zijn van de ANBOS.
• Vergoeding vindt alleen plaats als ONVZ vooraf
toestemming heeft verleend. Uit het verzoek om
toestemming moet blijken wat de aard en de ernst van
de afwijkingen is, tot welke klachten deze leiden en
welke andere behandelingen hiervoor hebben
plaatsgevonden.

ONVZ

Behandeling van overmatige
haargroei in het gezicht.

Promovendum

Wij vergoeden elektrische
epilatie door een
schoonheidsspecialist of
huidtherapeut of laserepilatie
behandelingen door een
huidtherapeut, voor
behandeling van vrouwelijke
verzekerden met ernstig
ontsierende
gezichtsbeharing.

• U moet zijn doorverwezen door huisarts of medisch
specialist.
• U moet jaarlijks een nieuwe medische indicatie van
de huisarts of medisch specialist aan ons overleggen.
• Laserepilatie moet worden uitgevoerd door een
huidtherapeut.
• Indien de behandeling (elektrische epilatie) wordt
uitgevoerd door een schoonheidsspecialist, dan moet
deze als zodanig geregistreerd staan bij de Algemene
Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) en voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen van de ANBOS.

Univé

Behandeling gericht op het
definitief verwijderen van
extreme haargroei in het
gelaat.

• U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts,
bedrijfsarts of medisch specialist.
• U kunt terecht bij: Een door ons aangewezen
zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen
zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u
telefonisch opvragen.

VGZ

Behandeling om extreme
haargroei in het gezicht
definitief te verwijderen.

• U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch
specialist of bedrijfsarts.
• Op de website vindt u de aangewezen
huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten waar u
terechtkunt. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de
zorg mag verlenen. En dat deze voldoet aan onze
kwaliteitseisen.

Zilveren Kruis
(Achmea)

Wij vergoeden de kosten van:
- elektrische epilatie en
Intense Pulsed
Lightbehandelingen (IPLbehandelingen) door een
schoonheidsspecialist of
huidtherapeut, bij vrouwen
die ernstig ontsierende

• U moet zijn doorverwezen door een huisarts of
medisch specialist.
• De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH.
• De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan
bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
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Zorg en Zekerheid

gezichts- en/of halsbeharing
hebben;
- laserepilatiebehandelingen
door een huidtherapeut of in
een instelling waar een
dermatoloog aan is
verbonden, bij vrouwen die
ernstig ontsierende gezichtsen/of halsbeharing hebben.

Schoonheidsverzorging (ANBOS) of voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen van de ANBOS.

Behandeling van ernstige
haargroei in uw gezicht of
hals. Deze beharing kan
verwijderd worden met
professionele apparatuur die
werkt met elektrische
stroom, laser of flitslicht.
Vrouwelijke verzekerden
ontvangen een vergoeding
voor ontharing (epilatie) uit
de aanvullende verzekering.

• De beharing moet zich bevinden op plaatsen in het
gelaat waar dat naar algemene opvattingen
ongebruikelijk is;
• De behandeling moet worden uitgevoerd door een
huidtherapeut of schoonheidsspecialist die
gecertificeerd is voor deze behandeling;
• U moet een medische noodzakelijkheidverklaring
van de behandelaar meesturen met de (eerste) nota.
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