
VITALITEIT Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Bevordering 
gezondheid

Levensstijladvies over gewichtsverlies beter slapen 
en stoppen met roken. Yogalessen en mindfullness.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

50% vergoeden met een maximum van 
€ 250,- ter beoordeling van de 
Commissie Vergoedingen. 

Consulten + 
behandelingen

Consulten en behandelingen door een bij een
beroepsvereniging aangesloten therapeut, zoals
o.a: acupuncturist, rouwverwerking, chiropractor,
haptotherapeut, hypnotherapeut, osteopaat of 
podotherapeut.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

50% van de eigen bijdrage (aan) in de 
kosten van consulten en behandeling 
met een maximum van € 250,-

IN BALANS Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Psychotherapie Consulten en behandelingen van 
psychotherapeuten die BIG geregistreerd zijn en 
aangesloten bij de LVE NIP of NVP.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

Maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Logies bij 
opname kind 
in ziekenhuis

Overnachting bij ziekenhuisopname van kind. U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) 
altijd mee met uw beschikking.                               
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw 
declaratie mee.

Maximaal € 17,- per nacht. 

(Ortho)pedagogische 
hulp aan kinderen

Buitenschoolse (psycho-sociale) therapie inclusief 
nazorg voor dyslexie, ADHD en ADD en Logopedist. 
De therapeut dient aangesloten te zijn bij 
NVO/NRO/NIP.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met 
uw declaratie mee. 

Maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Overzicht vergoedingen Villandry 2021 - blad 1

KINDEREN 0 - 18 jr. Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Kraamzorg Eigen bijdrage voor kraamzorg. Hulp via een erkende instelling voor kraamzorg. 
U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

Vergoeding kraamzorg 75% van eigen 
bijdrage met een maximum van 
€ 500,- per bevalling.

Orthodontie 
voor kinderen

Eigen bijdrage van de kosten voor consulten 
en behandeling.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

50% van eigen bijdrage, 
maximaal € 135,- per kalenderjaar. 
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Spelregels
voor declareren

Eerst andere instanties
Villandry vergoedt zorgkosten 

zoals hiernaast omschreven die 

voor eigen rekening zijn gebleven 

bij andere instanties, zoals een 

zorgverzekeraar of gemeente. 

Vergoedingen worden alleen 

verstrekt na schriftelijke toekenning 

of afwijzing van zorgverzekeraar/ 

gemeente. U dient hiervoor altijd 

de beschikking (= afwijzing of 

toekenning) van de zorgverzekeraar 

of gemeente mee te sturen met 

uw declaratie. 

 

Indienen van declaraties
•  Stuur een duidelijke kopie mee 

van de originele nota’s op naam. 

Stuur ook altijd de beschikking 

van de zorgverzekeraar of andere 

instantie mee, waarin wordt aan-

gegeven welk deel van de kosten 

door hen wordt vergoed. 

•  U kunt een declaratieformulier 

downloaden op VILLANDRY.NL. 

• U kunt het hele jaar door 

 declaraties opsturen. Rekeningen

 die ouder dan 1 jaar zijn, komen 

 niet voor vergoeding in   

 aanmerking.

•  Bij declaraties die via de post 

worden ingediend wordt, bij 

goedkeuring, €4,50 administratie-

kosten in mindering gebracht op 

het uit te keren bedrag. 



MEDISCHE KOSTEN Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Medicijnen Eigen bijdrage aan medicijnen die door een reguliere 
arts zijn voorgeschreven, uitsluitend op recept 
verkrijgbaar zijn en die vermeld staan op onze 
medicijnenlijst (zie hiervoor VILLANDRY.NL).

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

Maximaal € 500,- per kalenderjaar. 

Orthodontie 
voor volwassenen

Eigen bijdrage van de kosten voor consulten 
en behandeling.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

50% van eigen bijdrage, maximaal 
€ 135,- per kalenderjaar. 

Fysiotherapie / 
ergotherapie

Niet preventieve behandeling van een 
fysiotherapeut, die door de bevoegde 
overheidsinstanties is erkend.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

Maximaal € 275,- per kalenderjaar 
per gezinslid, met een maximum 
van € 500,- per gezin. 

Tandtechniek Eigen bijdrage voor bruggen, gebitsprotheses, 
implantaten, kronen en plaatjes (frames) en de 
bijhorende techniekkosten.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

50% van eigen bijdrage, maximaal 
€ 165,- per kalenderjaar.

EXTRA ZORG Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Thuiszorg Eigen bijdrage voor thuiszorg. Hulp via een erkende instelling voor thuiszorg.
U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

Voor de volgende vergoedingen geldt 
een maximum van
€500,- per kalenderjaar: 
• CAK-rekeningen 75% van eigen
  bijdrage. 
• PGB 75% van aangesproken eigen
  bijdrage.

Intramurale zorg 1) Opname in een herstellingsoord. 
2) Tijdelijke opname in een verpleeg- of
    verzorgingshuis, psychiatrische instelling of 
 een hospice gedurende 6 maanden. 
3) Blijvende opname lid of partner in 
    AWBZ-instelling.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw 
declaratie mee.

Bij opname lid of partner 50% van 
de eigen bijdrage, maximaal € 500,- 
per kalenderjaar.

Woningaanpassing Eigen bijdrage voor woning aanpassing die u via 
de WMO aan de gemeente moet betalen. Overige 
aanvragen worden beoordeeld door de Commissie 
Vergoedingen.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking. 

• CAK-rekeningen 75% van eigen  
  bijdrage. Maximaal € 500,- per klj.
  eenmalig per huishouden. 
• Overige aanvragen worden
  beoordeeld door de Commissie
  Vergoedingen.
• Vergoeding dient van tevoren
  aangevraagd te worden. 

Woningsanering Gladde vloerbedekking, lamellen etc, indien sprake 
is van een recent aangetoonde huisstofmijtallergie.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polis-voorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.                                
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft waarvan de diagnose niet ouder is 
dan 6 maanden. Stuur deze indicatie mee met 
uw declaratie.

Maximaal € 500,- ter beoordeling van 
Commissie Vergoedingen, eenmalig 
per huishouden.

Vergoeding dient van tevoren 
aangevraagd te worden.

•  De verwerking van uw declaratie 

duurt ongeveer vier weken. Als 

uw declaratie in orde is, ontvangt 

u van ons geen tussentijds 

bericht. Binnen vier weken maken 

wij de vergoeding aan u over. 

• Vergoedingen gelden per huis-

 houden (inclusief inwonende

 kinderen tot 18 jaar). 

• Vergoedingen voor kosten die u

 in het buitenland heeft gemaakt,

 worden naar Nederlandse richt-

 lijnen behandeld.

Maximale vergoeding
Er geldt een maximum vergoeding 

per gezin per jaar van €500,-. 

Als u de maximum vergoeding heeft 

bereikt, krijgt u daarover bericht van 

Villandry.

Eigen risico
Het eigen risico van uw zorgverze-

kering en/of de kosten die daarmee 

verrekend worden, komen niet 

voor vergoeding door Villandry in 

aanmerking.

Het bestuur behoudt zich het recht voor
wijzigingen aan te brengen. ©December 2019
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Bijzondere situaties Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Bijzondere 
vergoedingen

Vakantie voor 
gezinnen met een 
zorgintensief kind 
(0-18 jaar) of een 
individuele vakantie 
voor een zorginten-
sief kind waarbij de 
verzorgingstaak van 
de ouders/verzorgers 
wordt overgenomen.

Het kan voorkomen dat hetgeen waarvoor u een 
vergoeding zou willen ontvangen, niet op ons 
overzicht vergoedingen voorkomt. In principe 
vergoeden we dan ook niet. Toch kunt u, in 
uitzonderlijke gevallen, een beroep doen op onze 
vereniging. We bieden u de mogelijkheid om een 
speciaal verzoek te doen, waarin u aangeeft wat de 
omstandigheden zijn en wat uw motivatie is om het 
verzoek in te dienen. De commissie vergoedingen 
beoordeelt vervolgens namens het bestuur of en 
zo ja, in welke mate er een vergoeding toegekend 
wordt. 

Vergoeding geldt uitsluitend op medische of 
sociaal-medische indicatie. Dit moet blijken 
uit de meegeleverde stukken.

Stuur hiervoor een beschrijving mee waarin u de 
extra kosten aannemelijk maakt. 
U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw 
declaratie mee. 

Villandry kan op advies van de Commissie 
Vergoedingen een vergoeding verstrekken. 
Wordt individueel bepaald. 

Villandry kan op advies van de 
Commissie Vergoedingen een 
vergoeding verstrekken. 
Wordt individueel bepaald. 

Bijdrage met een maximum van 
€ 250,- per jaar ter beoordeling van 
de commissie materiële hulpverlening.

EXTRA ZORG vervolg Omschrijving Voorwaarden Vergoeding

Hulpmiddelen Een deel van uw eigen bijdrage als u medische 
hulpmiddelen koopt of huurt of via WMO ontvangt. 
Dit betreft gehoorapparaten en aanpassingen 
hieraan, halskragen, braces, podozolen, pruiken, 
orthopedische korsetten, steunzolen en 
verbandschoenen. Nazorgarrangementen, batterijen 
en garantiekosten komen niet voor vergoeding in 
aanmerking.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw 
declaratie mee.

50% van eigen bijdrage, maximaal 
€ 500,- per kalenderjaar. 
CAK-rekeningen 75% van eigen bijdrage, 
maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Vervoers-
voorzieningen

1) Aanpassingen aan vervoersvoorzieningen. 
2) Eigen bijdrage in de aanschaf aangepast
    vervoermiddel die u via de WMO aan de gemeente 
    moet betalen. Aanvragen worden beoordeeld
    door de Commissie Vergoedingen.

U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.

75% van de eigen bijdrage, 
maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Logies bij 
opname partner
in ziekenhuis

Overnachting bij ziekenhuisopname van partner. U dient eerst uw aanvraag bij andere instanties in 
te dienen. Stuur hiervan de beschikking (afwijzing, 
toekenning of relevante polisvoorwaarden) altijd 
mee met uw beschikking.
Villandry vergoedt alleen als u een medische 
indicatie heeft. Stuur deze indicatie met uw 
declaratie mee. 

Maximaal € 17,- per nacht.
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