6 TIPS VOOR HET
OVERSTAPPEN NAAR DE BESTE
ZORGVERZEKERING

Het overstappen van zorgaanbieder hoeft hele-

zorgverzekering nodig hebt die alleen door

maal niet zo moeilijk te zijn als de meeste men-

zorgverzekering A wordt aangeboden, en

sen denken. Dit vijf-stappenplan geeft je meer

dus niet door zorgverzekering B. In totaal

informatie over het vergelijken van verschillende

worden er 34 aanvullende zorgverzekeringen

aanbieders, het overstappen naar een andere

aangeboden, waarvan de aanvullende

verzekering en hoe je de huidige verzekering kunt

verzekeringen voor de tandarts en

opzeggen.

fysiotherapie de meest populaire zijn.
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•

De buitenlanddekking

De keuze van een zorgverzekering

De ene verzekeraar houdt meer rekening

Als je naar een nieuwe zorgverzekeraar wilt

met mensen die veel reizen dan de andere

overstappen, zal je voor jezelf moeten bepalen

zorgverzekeraar. Het kan verstandig hier

welke criteria voor jou en eventueel je gezin

rekening mee te houden, betreft de hoogte

belangrijk zijn. De één hecht waarde aan een lage

van de premie en de voorwaarden die eraan

premie per maand, terwijl de ander een specifieke

gekoppeld zijn.

aanvullende verzekering nodig heeft. Waar moet

•

De contracten van de zorgverzekeraars

je op letten bij het selecteren van je nieuwe

De zorgverzekeraars sluiten ieder voor zich

zorgverzekering?

contracten met klinieken en ziekenhuizen af,

•

als het gaat om de aanvullende verzekeringen.

De hoogte van de premie

Het kan verstandig zijn om na te gaan met

Iedere zorgverzekeraar mag zelf de hoogte

welke klinieken en ziekenhuizen contracten

van premie voor de basis zorgverzekering en

zijn afgesloten en welke voorwaarden hier aan

de aanvullende zorgverzekeringen bepalen.

verbonden zijn.

Dit betekent dat de hoogte van de premie per

•

•

De voorwaarden van de vergoedingen

zorgverzekeraar ieder jaar kan verschillen.

De voorwaarden van de vergoedingen voor

Zo kan je het verleden jaar goedkoper zijn uit

aanvullende verzekeringen verschillen nogal

geweest met een bepaalde zorgverzekeraar,

per zorgverzekeraar. Het kan verstandig zijn

terwijl dit het komend jaar niet zo blijkt te zijn.

deze goed met elkaar te vergelijken.
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Het aanbod aan aanvullende verzekeringen

De zorgverzekeringen zijn vrij om te bepalen

Informatie over het eigen risico

welke aanvullende zorgverzekeringen zij

Voor zorgkosten uit de basisverzekering geldt

aanbieden en welke niet. Het kan voorkomen

een eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst

dat je het komende jaar een specifieke

zelf moet betalen, voordat je zorgverzekeraar je
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zorgkosten vergoedt.

wanneer je zorg uit het basispakket gebruikt.

Iedereen boven de 18 jaar heeft verplicht een

De maximale vrijwillige eigen risico is €500,-,

eigen risico van €385,-. De kosten van een bezoek

waarmee het totale eigen risico op €885,- zou

aan de huisarts of huisartsenpost vallen niet

uitkomen.

onder het eigen risico en dat geldt tevens voor
verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleging,

Het vergelijken van zorgverzekeringen

ketenzorg en een CVR onderzoek bij een verhoogd

Het uitkiezen van een andere zorgverzekering

risico op hart- en vaatziekten.

kan behoorlijk lastig zijn. Ieder jaar zijn

er nieuwe regels van toepassing en kan
Het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

je persoonlijke zorgsituatie veranderd

In Nederland bestaat er nogal wat verwarring

zijn. Met de vergelijkingstool van

over het eigen risico en de eigen bijdrage. Het

zorgverzekeringvergelijken2016.nl hopen wij dat

verschil zit hem in de zorgvormen. Zo bestaan

je makkelijker een goede keus kan maken. De

er zorgvormen waar alleen een eigen risico

vergelijkingstool biedt de volgende voordelen:

betaalt moet worden, alleen een eigen bijdrage of
zorgvormen waar beiden betaalt moet worden,

•

Het aanbod van alle zorgverzekeringen

zoals bijvoorbeeld zittend ziekenvervoer. Een

vergelijken op basis van eigen risico, aanvullende

verzekerde betaalt altijd eerst de eigen bijdrage

verzekeringen en buitenlanddekking.

en vervolgens wordt het overblijvende bedrag

•

Prijzen van de basisverzekeringen en
aanvullende verzekeringen vergelijken. Zo vind

betaald uit het eigen risico.

je altijd de goedkoopste oplossing.
Zowel de hoogte en de regelingen rondom het
eigen risico en de eigen bijdrage kunnen ieder jaar
wijzigen.
Wat is vrijwillig eigen risico?
En dan heb je ook nog vrijwillig eigen risico.
Je kunt voor een hoger eigen risico kiezen om
op die manier de hoogte van de maandelijkse
zorgpremie te drukken. Het kan verstandig zijn
om met het verhogen van je eigen risico rekening
te houden met het feit dat je meer moet betalen

•

100% Up-To-Date.
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Een praktijkvoorbeeld

dan heb je kans op een flinke boete van het

Stel je bent op zoek naar de laagste zorgpremie

Zorginstituut Nederland.

voor een aanvullende tandartsverzekering met
een vergoeding van 75%. Als je deze gegevens

Het opzeggen van je huidige zorgverzekering

in onze vergelijkingstool hebt ingevuld, komen

Wil je overstappen naar een andere

er suggesties in de zoekresultaten tevoorschijn

zorgverzekeraar? Veel verzekeraars regelen

die het beste bij je zoekcriteria passen. Deze

het opzeggen van jou oude zorgverzekering!

zoekresultaten kun je sorteren op basis van de

Wanneer je een nieuwe verzekering afsluit,

maandpremie, prijs/kwaliteit en alfabetische

zorgt de verzekeraar er dan voor dat je oude

volgorde.

verzekering wordt stopgezet.

Het overstappen naar een andere

Is dit niet het geval dan is het eenvoudig om de

zorgverzekering

zorgverzekering zelf op te zeggen. Het opzeggen

Iedereen heeft het recht om naar een andere

van de basisverzekering dient voor 31 december

zorgverzekering over te stappen ongeacht welke

2015 te gebeuren wanneer je in 2016 een andere

reden je hier voor hebt. Wel is zo dat je alleen

verzekeraar wilt. Het kan verstandig zijn om je

per 1 januari je verzekering kunt opzeggen om

zorgverzekering schriftelijk op te zeggen, zodat je

de overstap naar een andere zorgverzekering

hier een bewijs van hebt.

kan maken. De volgende stappen zal je voor het
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overstappen naar een andere zorgverzekering

Het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering

moeten ondernemen:

Nadat je zorgverzekeringen met elkaar hebt
vergeleken en weet welke verzekering het beste

1. Het vergelijken van diverse zorgverzekeringen;

past bij jouw situatie, is het heel eenvoudig

2. Een keuze maken voor een nieuwe

om de zorgverzekering online af te sluiten.
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zorgverzekering;

Op de website van de verzekeraar laat je jouw

3. Huidige zorgverzekeraar opzeggen;

persoonlijke gegevens achter en geef je aan

4. Nieuwe zorgverzekering afsluiten.

welke verzekering wilt afsluiten.

Je hebt tot 1 februari 2016 de tijd om een nieuwe
zorgverzekering af te sluiten. Wanneer je na 1
januari 2016 nog een nieuwe zorgverzekering
moet regelen, kan het verstandig zijn om na te
kijken of je voor de maand januari voldoende
verzekert bent. Heb je nog geen nieuwe
basispolis voor 1 februari 2016 afgesloten,
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