
1

Eigen Bijdragen en Vergoedingen 2022, 2021 en 2020
Wettelijke Eigen Bijdragen (=EB) en Maximale Vergoedingsbedragen (=MV) 

Jaarlijks worden de wettelijke Eigen Bijdragen en Maximale Vergoedingen door de overheid geïndexeerd. Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit 
de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale vergoeding. Elk jaar stelt de overheid de wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding vast. 
Voor de zorg in het overzicht hieronder verandert in 2022 de eigen bijdrage of maximale vergoeding.

Hieronder vindt u een overzicht van de (eventuele gewijzigde) bedragen.

Omschrijving EB/MV 2022 2021 2020

Poliklinische bevalling zonder 
medische indicatie

MV € 230,- € 225,- € 219,-

Kraamzorg EB

Thuis € 4,70 per uur € 4,60 per uur € 4,50 per uur

In een ziekenhuis zonder medische 
indicatie

€ 38,- per dag € 37,- per dag € 36,- per dag

MV € 268,- per dag € 262,- per dag € 255,- per dag

Geleide- en hulphonden
(tegemoetkoming in de 
gebruikskosten)

MV € 326,- per kwartaal € 326,- per kwartaal € 326,- per kwartaal
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Omschrijving EB/MV 2022 2021 2020

Lenzen en brillen op medische 
indicatie

EB

Bij een gebruiksduur korter dan 
één kalenderjaar

€ 59,50 per lens/glas € 59,- per lens/glas  € 59,- per lens/glas

Bij gebruik langer dan één 
kalenderjaar

€ 119,- per kalenderjaar € 118,- per kalenderjaar € 118,- per kalenderjaar

Bij gebruik van lenzen voor één 
oog

€ 59,50 per lens per kalenderjaar € 59,- per lens per kalenderjaar € 58,50 per lens per kalenderjaar

Hoortoestel EB Boven de 18 jaar, dan is de eigen 
bijdrage minimaal 25% van de 
aanschafprijs van het hoortoestel.

Boven de 18 jaar, dan is de eigen 
bijdrage minimaal 25% van de 
aanschafprijs van het hoortoestel.

Boven de 18 jaar, dan is de eigen 
bijdrage minimaal 25% van de 
aanschafprijs van het hoortoestel.

Orthopedisch en allergeenvrije 
schoeisel

EB

Tot 16 jaar € 62,- per paar € 62,50 per paar € 63,50 per paar

Vanaf 16 jaar € 124,- per paar € 125,- per paar € 127,- per paar

Pruiken MV € 457,50 € 452,- € 443,-

Vervoer

Zittend Ziekenvervoer EB € 111,- per kalenderjaar € 108,- per kalenderjaar € 105,- per kalenderjaar

Eigen auto MV € 0,32 p/km € 0,32 p/km € 0,32 p/km

Overnachting in plaats van zittend 
ziekenvervoer

€ 77,50 per nacht € 76,50 per nacht € 75,- per nacht
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FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in 

Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.
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Omschrijving EB/MV 2022 2021 2020

Heeft u nog vragen?
Kijk op fbto.nl voor de contactmogelijkheden. We helpen u graag. 

Tandheelkunde EB

Klikgebit op implantaten 8% voor de bovenkaak
10% voor de onderkaak.
(ook als implantaten niet uit de
basisverzekering zijn vergoed)

8% voor de bovenkaak
10% voor de onderkaak.
(ook als implantaten niet uit de
basisverzekering zijn vergoed)

8% voor de bovenkaak
10% voor de onderkaak.
(ook als implantaten niet uit de
basisverzekering zijn vergoed)

Uitneembare volledige prothese 25% 25% 25%

Kosten voor reparatie en rebasing 
van klikgebit op implantaten en 
uitneembare volledige prothese

10% 10% 10%

Honorarium en de materiaal- en
techniekkosten horend bij prestatie 
J50

17% 17% 17%

http://www.fbto.nl/zorgverzekering/service
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