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Overzicht vergoedingen, Huidtherapie 2019. 

In onderstaand bestand vindt u een overzicht van de vergoedingen van diverse zorgverzekeringen. Zo kunt u een inzicht krijgen in de vergoedingen van de 

verschillende pakketten; Acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing en/of elektrische epilatie. 

Acnetherapie - bij acnetherapie wordt de behandeling van diverse vormen van acne in het gezicht en/of hals vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor zijn 

er diverse therapieën mogelijk, deze kunnen afzonderlijk of gecombineerd ingezet worden.  

Camouflagetherapie - bij camouflagetherapie worden diverse huidaandoeningen zoals o.a. littekens, pigmentvlekken en wijnvlekken, d.m.v. 

camouflagetherapie vergoed. Deze therapie kan bestaan uit camouflagelessen, daarnaast kunnen de camouflagemiddelen worden vergoed. 

Ontharingsbehandelingen - bij ontharingsbehandelingen wordt haargroei in het gezicht en/of in de hals bij vrouwen, bijvoorbeeld door elektrische epilatie, 

IPL of lasertechniek, vergoed door de zorgverzekering. 

LET OP! In dit overzicht zijn de grootste zorgverzekeraars opgenomen. Wanneer uw zorgverzekeraar er niet bij staat, betekent dit niet dat u niets vergoed 

krijgt. Kijk dan voor meer informatie op de website van uw verzekeraar. 

Polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 

Een aantal verzekeraars wensen voorafgaand aan de behandeling een verwijzing van een arts of medisch specialist. Ook kan het zijn dat middels een 

machtigingsformulier toestemming moet worden verleend, let hierop voordat u start met een behandeling. De polisvoorwaarden van 2018 kunnen 

veranderd zijn ten opzichte van 2019. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw verzekering. 

Kwaliteitsregistratie van Laserkliniek Zwolle - Huidtherapie. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dienen de huidtherapeuten en de praktijk aan een aantal eisen te voldoen. De behandelend 

huidtherapeut dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of werken volgens de eisen van de NVH. Daarnaast dient de 

praktijk ingeschreven te staan bij het kwaliteitsregister van paramedici (KP). Wanneer niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kan het zijn dat de kosten 

deels of helemaal niet vergoed worden. 

Laserkliniek Zwolle – Huidtherapie voldoet aan de genoemde eisen. Het is daarom mogelijk uw rekening in te dienen bij uw zorgverzekering. U bent zelf 

verantwoordelijk voor de declaraties en het indienen van de facturen bij uw zorgverzekering. 

 

*LET OP! Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering en tevens voor 

het  indienen van de nota. 
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Aevitae   Basic  € 100,- per kalenderjaar  € 100,- per kalenderjaar  € 100,- per kalenderjaar  

Plus  € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 

Extra € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 

Top € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 

VIP € 200,- per kalenderjaar € 350,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie camouflage. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ Behandeling elektrische epilatie dient de huidtherapeut aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van NVH. Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie 
Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd met de specialisatie elektrische epilatie. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Anderzorg Anderzorg Budget, niet 
meer af te sluiten in 2019 

€ 0 € 0 € 0 

Anderzorg Jong, niet meer 
af te sluiten in 2019 

€ 200,- per kalenderjaar € 0 € 200,- per kalenderjaar 

Anderzorg Extra, niet meer 
af te sluiten in 2019 

€ 0 € 0 € 200,- per kalenderjaar  

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.  
➢ Behandeling door Anderzorg erkende huidtherapeut of erkende schoonheidsspecialist. 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ Vergoeding tot maximumbedrag. € 150,- voor camouflage middelen. € 50,- voor camouflagetherapie. 
➢ Door Anderzorg erkende huidtherapeut of erkende schoonheidsspecialist. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ Behandeling door dermatoloog, plastisch chirurg, Anderzorg erkende huidtherapeut of erkende schoonheidsspecialist. 
 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Avéro Achmea 
 

Intro € 0 € 0 € 0 

Start € 0 € 0 € 0 

Royaal  € 250,- per kalenderjaar  € 300,- per kalenderjaar  Eenmalig maximaal € 200,-  

Excellent € 250,- per kalenderjaar € 300,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 200,-  
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van 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. 
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van 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. 
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ Bij vrouwen met ernstig ontsierende gezichts- en/of hals beharing 
➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist 
➢ Behandeling elektrische epilatie door een huidtherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van. Of een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie 
Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een dermatoloog of huidtherapeut die die aangesloten is bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of 
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van. 

 

 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

CZ  Start € 0 € 0 € 0 

Basis  € 230,- per kalenderjaar  Eenmalig maximaal € 570,-  Eenmalig maximaal € 200,-  

Plus € 230,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 570,- Eenmalig maximaal € 200,-  

Top € 230,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 570,- Eenmalig maximaal € 200,-  

Jongeren  € 230,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 570,- Eenmalig maximaal € 200,-  

Gezinnen € 230,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 570,- Eenmalig maximaal € 200,-  

50+ € 230,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal € 570,- Eenmalig maximaal € 200,-  
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. 
➢ De zorg wordt verleend door: een huidtherapeut; een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met de specialisatie "acne" staat geregistreerd. In dit geval komt 

de zorg alleen voor vergoeding in aanmerking als de zorg door de schoonheidsspecialist wordt uitgevoerd volgens de richtsnoeren van ANBOS.  
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. 
➢ De zorg wordt verleend door: een huidtherapeut; een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met de specialisatie "acne" staat geregistreerd. In dit geval komt 

de zorg alleen voor vergoeding in aanmerking als de zorg door de schoonheidsspecialist wordt uitgevoerd volgens de richtsnoeren van ANBOS.  
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist 
➢ 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 richt- lijnen 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.  

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

De Amersfoortse  
 

Start €150,-  per kalenderjaar €150,-  per kalenderjaar Eenmalig maximaal €150,-  

Extra  €250,- per kalenderjaar  €250,- per kalenderjaar  Eenmalig maximaal €250,-  

Uitgebreid €350,- per kalenderjaar €350,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal €350,- 

Optimaal €500,- per kalenderjaar €500,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal €500,- 
Voorwaarden acnetherapie: 
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➢ U heeft een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Uit de declaratie moet blijken om welk zorgprofiel het gaat. Het zorgprofiel beschrijft per 
acnesoort, de bijbehorende zorgbehoefte, welke behandelaar de zorg verleent, het aantal benodigde behandelingen en het type behandeling.  

➢ De behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeut. 
 Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ U heeft een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. 
➢ De lessen worden gegeven door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U heeft een verwijzing van uw behandelend arts. 

➢ Een laserbehandeling moet worden uitgevoerd door een arts, huidtherapeut of schoonheidsspecialist (deze moet in opdracht/onder toezien van een 
huidtherapeut werken). 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

De Friesland  Budget € 0 € 0 € 0 

Standaard  €250,- per kalenderjaar  € 0 € 0 

Extra €250,- per kalenderjaar 
 

€300,- per jaar Eenmalig €150,-  

Optimaal €250,- per kalenderjaar 
 

€500,- per jaar  Eenmalig €150,-  

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie camouflage. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ Behandeling elektrische epilatie door een huidtherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van NVH. 
Of een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een huidtherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 
betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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Laserkliniek Zwolle – Overzicht vergoedingen huidtherapie 2019 
 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Delta LIoyd / Nationale 
Nederlanden 

Start €200,- per kalenderjaar € 0 € 0 

Extra €200,- per kalenderjaar €500,- per kalenderjaar €100,- per kalenderjaar 

Compleet €200,- per kalenderjaar €750,- per kalenderjaar €150,- per kalenderjaar 

Comfort €400,- per kalenderjaar €1.000,- per kalenderjaar €400,- per kalenderjaar 

Top €500,- per kalenderjaar €1.500,- per kalenderjaar 100% 

Delta LIoyd Zilver €230,- per kalenderjaar € 0 € 0 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 
Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie camouflage. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ 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. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Ditzo ZorgGoed € 0 € 0 € 0 

ZorgBeter € 0 € 0 € 0 

ZorgBest €100,- 75% vergoeding, tot 
maximaal €250,- per 
kalenderjaar 

75% vergoeding, tot 
maximaal €400,- eenmalig 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. 
➢ De behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeut. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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➢ De lessen worden gegeven door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist. 
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist 
➢ Behandeling elektrische epilatie door een huidtherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van. Of een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie 
Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een dermatoloog of huidtherapeut die die aangesloten is bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of 
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van. 

 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

DSW Compact € 0 € 0 € 0 

Standaard 75% vergoeding, tot 
maximaal € 150,- per 
kalenderjaar 

75% vergoeding, tot 
maximaal € 470,- voor de 
duur van de verzekering 

75% vergoeding, 
maximaal €150,- per 
kalenderjaar 

Top 75% vergoeding, tot 
maximaal € 150,- per 
kalenderjaar 

75% vergoeding, tot 
maximaal € 470,- voor de 
duur van de verzekering 

75% vergoeding, maximaal 
€150,- per kalenderjaar 

Student 75% vergoeding, tot 
maximaal € 150,- per 
kalenderjaar 

75% vergoeding, tot 
maximaal € 470,- voor de 
duur van de verzekering 

75% vergoeding, 
maximaal €150,- per 
kalenderjaar 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De behandelaar moet een huidtherapeut zijn die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) 

Voorwaarden camouflagetherapie 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De behandelaar moet een huidtherapeut zijn die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 

➢ De behandelaar moet een huidtherapeut zijn, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of een geregistreerde 
schoonheidsspecialist, lid van het ANBOS. 

 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

FBTO Aanvullende module – 
Gezichtzorg & Orthodontie 

€ 250,- per kalenderjaar 
voor: 
- Acne 
- Elektrische epilatie 
gezichtsbeharing vrouw 
- Camouflagetherapie 

€ 250,- per kalenderjaar 
voor: 
- Acne 
- Elektrische epilatie 
gezichtsbeharing vrouw 
- Camouflagetherapie 

€ 250,- per kalenderjaar 
voor: 
- Acne 
- Elektrische epilatie 
gezichtsbeharing vrouw 
- Camouflagetherapie 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).  
➢ De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie 

acne.  
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).  
➢ De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie 

camouflage.  
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ FBTO moet voorafgaande aan de behandeling toestemming geven. 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).  

➢ De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie 
ontharing.  
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Interpolis ZonderMeer € 0 € 0 € 0 

MeerZeker € 0 € 0 € 0 

ZonderZorgen € 250,- per kalenderjaar € 300,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal €200,- 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ 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. 
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ Het moet gaan om de behandeling van littekens, wijnvlekken of pigmentvlekken in hals en gezicht.  
➢ 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. 
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ 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. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

IZA Extra Zorg 1 Max. € 26,- per 
behandeling voor max. 15 
behandelingen per 
kalenderjaar  

Eenmalig maximaal € 600,- € 200,- per kalenderjaar 

Extra Zorg 2 Max. € 26,- per 
behandeling voor max. 15 
behandelingen per 
kalenderjaar 

Eenmalig maximaal € 600,- € 200,- per kalenderjaar 

Extra Zorg 3 Max. € 26,- per 
behandeling voor max. 15 

Eenmalig maximaal € 
1000,- 

€ 250,- per kalenderjaar 
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behandelingen per 
kalenderjaar 

Extra Zorg 4 Max. € 26,- per 
behandeling voor max. 15 
behandelingen per 
kalenderjaar  

Eenmalig maximaal € 
1500,- 
 
 

€ 500,- per kalenderjaar 
 
 
 

Classic Comfort € 0 € 445,- per kalenderjaar € 165,- per drie 
aaneengesloten 
kalenderjaren  

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.   
➢ De zorg mag worden verleend door de IZA aangewezen zorgaanbieder. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de IZA aangewezen zorgaanbieder. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de IZA aangewezen zorgaanbieder. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

IZZ 
 

Zorg voor de Zorg € 0 € 0 € 0 

Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 0 € 0 € 0 

Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 200,- per kalenderjaar € 570,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 

Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 200,- per kalenderjaar € 570,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.   
➢ De zorg mag worden verleend door de IZZ aangewezen zorgaanbieder. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de IZZ aangewezen zorgaanbieder. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de IZZ aangewezen zorgaanbieder. 
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

ORHA Sterk € 0 € 0 € 0 

Aanvullend € 50,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar € 50,- per kalenderjaar 

Extra Aanvullend € 100,- per kalenderjaar € 150,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar 

Uitgebreid € 150,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar € 150,- per kalenderjaar 

Jongeren € 100,- per kalenderjaar € 0 € 0 

Uitgebreid Vitaal € 0 € 200,- per kalenderjaar € 150,- per kalenderjaar 

Extra Uitgebreid € 200,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar € 200,- per kalenderjaar 

Compleet € 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar 100% 

Extra Sterk € 0 € 0 € 0 

Zorgverzekering  Pakket - 
aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  Vaat- en/of 
pigmentbehandeling 

Menzis JongerenVerzorgd € 200,- per kalenderjaar 80% vergoeding, tot maximaal 
€ 500,-. Eenmalig  

€ 200,- per kalenderjaar € 0 

ExtraVerzorgd 1 € 0 € 0 € 0 € 0 

ExtraVerzorgd 2 € 200,- per kalenderjaar 80% vergoeding, tot maximaal 
€ 500,-. Eenmalig 

€ 200,- per kalenderjaar € 200,- per 
kalenderjaar 

ExtraVerzorgd 3 € 200,- per kalenderjaar 80% vergoeding, tot maximaal 
€ 1000,-. Eenmalig 

€ 200,- per kalenderjaar € 200,- per 
kalenderjaar 

Aanvullend € 0 € 0 € 0 € 0 

Extra aanvullend € 0 € 0 € 0 € 0 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.   
➢ U kunt terecht bij een door Menzis erkende huidtherapeut. Of een schoonheidsspecialist die is geregistreerd bij het ANBOS met als specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ U kunt terecht bij elke door Menzis erkende huidtherapeut. Of een schoonheidsspecialist die is geregistreerd bij het ANBOS met als specialisatie 'camouflage'.  

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U heeft recht op een vergoeding voor epilatie als u de behandeling krijgt van een huidtherapeut of schoonheidsspecialist die door Menzis is erkend.  

Voorwaarden Vaat- en/of pigmentbehandeling: 
➢ U kunt terecht bij een door Menzis erkende huidtherapeut. 



 

Laserkliniek Zwolle – Overzicht vergoedingen huidtherapie 2019 
 

Zelfverzekerd Compact € 0 € 0 € 0 
Voorwaarden acnetherapie: 

➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).  
➢ De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie 

acne.  
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).  
➢ De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS). Met de specialisatie 

camouflage.  
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ 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. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

ONVZ Startfit € 0 € 0 € 0 

Extrafit € 250, tot 21 jaar, op 
voorschrift behandelend 
dermatoloog. 

€ 150, voor de looptijd van 
de verzekering. 

€ 70 per kalenderjaar 

Benfit € 500, tot 21 jaar, op 
voorschrift behandelend 
dermatoloog. 

€ 350, voor de looptijd van 
de verzekering . 

€ 70 per kalenderjaar 

Optifit 100%, tot 21 jaar, op 
voorschrift behandelend 
dermatoloog. 

€ 750, voor de looptijd van 
de verzekering  

€ 70 per kalenderjaar 

Topfit 100%, tot 21 jaar, op 
voorschrift behandelend 
dermatoloog. 

Max. € 1.500, voor de 
looptijd van de verzekering. 

€ 120 per kalenderjaar 
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Superfit 100%, op voorschrift 
behandelend dermatoloog. 

€ 2.000, voor de looptijd 
van de verzekering. 

€ 120 per kalenderjaar 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. 
➢ Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ Een medisch specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialist verleent de zorg. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Univé 
 

Aanvullend Goed In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Aanvullend Beter In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Aanvullend Best In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Voorwaarden acnetherapie: 
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➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.   De zorg mag worden verleend door de Univé aangewezen zorgaanbieder. 
Voorwaarden camouflagetherapie: 

➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de Univé aangewezen zorgaanbieder. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ U moet zijn doorverwezen door een huisarts of medisch specialist.  
➢ De zorg mag worden verleend door de Univé aangewezen zorgaanbieder. 

 

 

 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

VGZ 
 
 

Aanvullend goed In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Aanvullend Beter In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Aanvullend Best In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 700,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 
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Jong Basis € 0 € 0 € 0 

Jong Uitgebreid In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Single/Duo Basis € 0 € 0 € 0 

Single/Duo Uitgebreid In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Gezin Basis € 0 € 0 € 0 

Gezin Uitgebreid In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Vitaal Basis € 0 € 0 € 0 

Vitaal Uitgebreid In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 500,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Gemeentepakket compact 
of compleet  

€ 300,- per kalenderjaar  € 300,- per kalenderjaar  300,- per kalenderjaar  

Zuid-Limburgpakket Eenmalige vergoeding 
van € 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 

Eenmalige vergoeding van 
€ 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 

Eenmalige vergoeding 
van € 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 
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behandelingen binnen 12 
maanden. 

behandelingen binnen 12 
maanden. 

behandelingen binnen 12 
maanden. 

Den Haagpakket  Eenmalige vergoeding 
van € 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 
behandelingen binnen 12 
maanden. 

Eenmalige vergoeding van 
€ 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 
behandelingen binnen 12 
maanden. 

 Eenmalige vergoeding 
van € 410,-, voor een 
aaneengesloten serie 
behandelingen binnen 12 
maanden. 

Rotterdampakket  In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

In totaal max. € 300,- per 
kalenderjaar voor 
acnetherapie, 
laserontharing/elektrische 
epilatie en 
camouflagetherapie. 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie camouflage. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ Behandeling elektrische epilatie dient de huidtherapeut aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van NVH. 
Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een huidtherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 
betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie  

Zilverenkruis (Achmea) 
 

Aanvullend * € 0 € 0 € 0 

Aanvullend ** € 0 € 0 € 0 

Aanvullend *** € 250,- per kalenderjaar € 300,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal 
€ 200,-  

Aanvullend **** € 250,- per kalenderjaar € 300,- per kalenderjaar Eenmalig maximaal  
€ 200,-  

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie acne. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie camouflage. 

Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 
➢ Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. 
➢ Behandeling elektrische epilatie dient de huidtherapeut aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van NVH. 
Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een huidtherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 
betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

 

Zorgverzekering  Pakket - aanvullende 
zorgverzekering 

Acnetherapie  Laserontharing/elektrische 
epilatie  

Camouflagetherapie 

Zorg en zekerheid AV-Gemak € 0 € 0 € 0 

AV-Basis € 0 50% tot maximaal  
€ 550,00 voor de hele duur 
van de verzekering 

50% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html
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AV-Sure € 150,- per kalenderjaar 50% tot maximaal  
€ 550,00 voor de hele duur 
van de verzekering 

50% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

AV-Standaard € 0 50% tot maximaal  
€ 550,00 voor de hele duur 
van de verzekering 

50% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

AV-GeZZin Compact € 0  € 0 

AV-Top € 150,- per kalenderjaar 75% tot maximaal  
€ 1.100,00 voor de hele 
duur van de verzekering 

75% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

AV-Plus € 0 75% tot maximaal  
€ 1.100,00 voor de hele 
duur van de verzekering 

75% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

AV-GeZZin € 250,- per kalenderjaar 75% tot maximaal  
€ 1.100,00 voor de hele 
duur van de verzekering 

75% van de kosten tot 
maximaal € 115,-  

AV-Totaal € 250,- per kalenderjaar 100% tot maximaal  
€ 1.500,00 voor de hele 
duur van de verzekering 

€ 150,- per kalenderjaar 

Voorwaarden acnetherapie: 
➢ Medische noodzakelijkheidsverklaring nodig van uw huidtherapeut of schoonheidsspecialist. 

Voorwaarden camouflagetherapie: 
➢ Noodzakelijkheidsverklaring van uw medisch specialist nodig of een indicatie van camouflagetherapie op uw nota door de huidtherapeut of 

schoonheidsspecialiste. 
Voorwaarden elektrische epilatie / laserontharing: 

➢ Noodzakelijkheidsverklaring van uw medisch specialist nodig, of een indicatie van epilatie op uw nota door de huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. 
➢ Behandeling elektrische epilatie dient de huidtherapeut aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 

betreffende kwaliteitseisen van NVH. 
Of Een gekwalificeerde schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) staat geregistreerd 
met de specialisatie elektrische epilatie. 

➢ Behandeling Laser/IPL therapie door een huidtherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de 
betreffende kwaliteitseisen van NVH. 

 

http://www.anbos.nl/pages/4/hidden/Ledenzoeker.html

