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  VERZEKERINGENTEKST SANDRA MUL

WIE BETAALT JE ZORG?

VERRAST DOOR 
DE REKENING

Aan een zorgverzekeraar betaal je premie en soms het eigen risico, 
maar daarmee ben je er nog niet. Van de ruim 11.000 panelleden is ruim 

1 op de 7 weleens verrast door een rekening van de zorgverzekeraar. 
Lees hier wat de valkuilen zijn en hoe je ze kunt voorkomen.
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1 ‘Ik moest ineens een 
eigen bijdrage betalen, 

los van mijn eigen risico’
Ruim één op de drie van de onverwachte 
rekeningen van onze panelleden blijkt 
voor een eigen bijdrage te zijn. Die betaal 
je als de basisverzekering de zorg niet 
volledig dekt. Die eigen bijdrage wordt 
weleens verward met het eigen risico. Het 
eigen risico is een vast bedrag (in 2021 
€385). Op een enkele uitzondering na, 
betaal je voor alle zorg uit de basisverze-
kering het eigen risico. Een eigen bijdra-
ge geldt juist voor specifieke medische 
kosten, zoals een hoortoestel, implanta-
ten, kraamzorg en sommige medicijnen. 
De overheid bepaalt de regels rondom 
de eigen bijdrage, maar de zorgverleners 
moeten je hierover informeren. Dit blijkt 
dus niet altijd te gebeuren. En dat terwijl 
zo’n bijdrage wel in de papieren kan lopen. 
Voor de zorg waarvoor je een eigen 
bijdrage betaalt, betaal je namelijk vaak 
ook het eigen risico. Een hoortoestel van 
€1000 komt zo al snel voor ruim de helft 
voor eigen rekening. De eigen bijdrage 
hiervoor is 25%. Heb je nog het volledige 
eigen risico van €385 openstaan, dan 
betaal je dus in totaal €635 uit eigen zak.

Tip: Weet je nu al dat je volgend jaar 
zorg nodig hebt waarvoor een eigen 
bijdrage geldt? Kijk of je hiervoor 
een aanvullende verzekering kunt 
afsluiten. 

2 ‘De zorgverlener was 
heel laat met het 

indienen van de rekening,  
ik was die nota al vergeten’
Ook over de afrekening van het eigen 
risico hebben veel van onze panelleden 
klachten. De belangrijkste klacht is dat 
de rekening pas komt als je hem niet 
meer verwacht. Zeker na een bezoek 
aan een ziekenhuis of GGZ-instelling kan 
het maanden duren voordat de rekening 

is opgemaakt. En het eigen risico levert 
meer verrassingen op. Zo moet je voor 
een behandeling die over meerdere jaren 
loopt meestal twee keer het eigen risico 
betalen. Dat is niet altijd bekend. Ook 
klagen onze panelleden over onduidelijk-
heid over wat wel en niet onder het eigen 
risico valt. ‘De huisarts zei dat de diëtist 
zou worden vergoed’, vertelt een panellid. 
‘Maar je moet eerst het eigen risico op-
maken en pas daarna worden de kosten 
vergoed.’ Ook het bevolkingsonderzoek 
naar borst- of darmkanker levert nog 
weleens onduidelijkheid op. Dat wordt 
volledig vergoed, maar als er vervolg-
onderzoek nodig is, wordt het eigen risico 
wel aangesproken. 

Tip: Heb je zorg gehad, zet dan het be-
drag van je eigen risico opzij. Twijfel je 
of bepaalde zorg onder het eigen risico 
valt? Vraag hier dan duidelijkheid over 
aan de zorgverlener of zorgverzeke-
raar. De rekening is niet te voorkomen, 
maar dan weet je in ieder geval waar je 
aan toe bent.

3 ‘De zorgverlener had 
geen contract en 

rekende een te hoog tarief’
Zorgverzekeraars sluiten contracten af 
met zorgverleners. Heeft je zorgverzeke-
raar een contract met je arts of behande-
laar, dan wordt de zorg volledig vergoed. 
Ga je naar een zorgverlener zonder con - 
tract, dan is de vergoeding afhankelijk 
van de soort polis. Met een restitutiepolis 
worden de kosten volledig vergoed, be-
halve als een zorgverlener buitensporige 
bedragen rekent. Met een zogenoemde 
naturapolis kunnen de kosten oplopen. 

Soms tot wel 35% van de rekening. Het 
listige is dat de contracten ieder jaar 
veranderen. Verander je niet van zorgver-
zekeraar, dan is het toch verstandig om te 
controleren of je zorgverleners volgend 
jaar nog wel gecontracteerd zijn. Dit is te 
vinden op de sites van de zorgverzeke-
raars en in de Zorgvergelijker (zie het ka-
der). Het is ons al jaren een doorn in het 
oog dat de contracten niet gelijktijdig met 
de premie en voorwaarden bekend zijn.  

    ZO WERKT DE ZORGVERGELIJKER 
 
In onze Zorgvergelijker kun je eenvoudig en snel op zoek naar de 
zorgverzekering die het beste bij je past. Ook zorgen we ervoor dat  
de kans op financiële verrassingen achteraf zo klein mogelijk is. Zo 
waarschuwen we als er medische acceptatie of een wachttijd geldt  
bij een verzekering. Vaak kun je de verzekering ook direct in de  
vergelijker afsluiten. Kijk op consumentenbond.nl/zorgverzekering.

14%
VAN ONS PANEL IS VORIG JAAR 
VERRAST DOOR EEN REKENING 

VAN DE ZORGVERZEKERAAR

De vrije zorgkeuze 
geldt vaak niet voor 
de aanvullende 
verzekering
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Wil je overstappen, dan heb je tot en met 
31 december de tijd. De oude verzekering 
wordt dan automatisch opgezegd. Weet 
je nog niet naar welke verzekering je wilt 
overstappen, dan kun je je huidige verze-
kering voor 1 januari opzeggen. Je hebt 
nog tot en met 31 januari de tijd om een 
nieuwe te kiezen.

Tip: Wil je geen beperkingen in de 
keuze van zorgverleners? Sluit dan een 
restitutiepolis af. De premie is vaak 
wel iets hoger dan die van een natura-
polis. Heb je een aanvullende verze-
kering, controleer dan of die ook alle 
zorgverleners vergoedt. Want dat is 
niet altijd het geval, zelfs niet met een 
aanvullende restitutiepolis.

4 ‘Mijn tandartskosten 
werden maar voor 75% 

vergoed, dat had ik bij het 
afsluiten niet begrepen’
De aanvullende zorgverzekering vergoedt 
vaak per type zorg, zoals fysiotherapie of 
mondzorg, een maximumbedrag of een 
maximaal aantal behandelingen. Als je 

daaroverheen gaat, betaal je de rest zelf. 
Maar soms betaal je van elke rekening 
een deel. Dit komt het vaakst voor bij de 
tandartsverzekering. De dekking is dan 
bijvoorbeeld 75%, tot maximaal €250. 
Dit betekent dat de verzekeraar van elke 
rekening 75% vergoedt. Wel vergoedt de 
zorgverzekeraar nog steeds maximaal 
€250. In dit voorbeeld kun je dus €312,50 
aan kosten indienen, waarvan je zelf 
€62,50 betaalt. Het kan ook dat er een 
maximumbedrag per behandeling wordt 
vergoed. Dit komt het vaakst voor bij 
alternatieve geneeswijzen. De vergoeding 
is bijvoorbeeld maximaal €60, terwijl een 
behandeling €80 kost. Voor de overige 
€20 krijg je dan een rekening.

Tip: Wil je geen tussentijdse rekenin-
gen? Kies dan voor een verzekering die 
100% vergoedt. Deze is vaak wel iets 
duurder.

5 ‘Er werden ineens nog 
maar 12 behandelingen 

fysiotherapie vergoed, in 
plaats van de 18 vorig jaar’
Jaarlijks mogen zorgverzekeraars hun 
premie, maar ook hun voorwaarden aan-
passen. Het kan dus gebeuren dat je vorig 
jaar nog recht had op 18 behandelingen 

fysiotherapie, en je nu na behandeling 12  
een rekening krijgt. Zorgverzekeraars zijn 
verplicht om je aan het einde van ieder 
jaar de wijzigingen voor het jaar erop te 
laten weten. Maar uit alle klachten van 
ons panel blijkt dat deze berichtgeving 
niet altijd doorkomt. Het is dus belangrijk 
om aan het einde van het jaar te contro-
leren of er geen nadelige veranderingen 
in de zorgverzekering zijn. Zo voorkom je 
verrassingen.

Tip: Maak ieder jaar een vergelijking 
van zorgverzekeringen. Zet voor jezelf 
op een rijtje voor welke zorg je je aan-
vullend wilt verzekeren en zoek hier 
een passende verzekering bij. 

6 ‘Heb ik een verzekering 
gevonden die mijn 

implantaten vergoedt,  
blijkt dat ik eerst een jaar 
verzekerd had moeten zijn’
Steeds meer zorgverzekeraars stellen 
voor dure behandelingen die goed te 
voorspellen zijn een wachttijd in. Dit 
 betekent dat je meestal eerst een jaar  
die verzekering moet hebben, voordat  
je recht hebt op vergoeding van de 
 behandeling. Dit komt het vaakst voor  
bij tandheelkundige behandelingen,  
zoals een kroon, brug, beugel of implan-
taten. Heb je geen idee van de wacht-
tijd, dan kan de rekening je flink laten 
schrikken. Het gaat vaak direct om hoge 
bedragen. 

Tip: Ga je voor een specifieke ver
goeding op zoek naar een passende 
verzekering? Let dan goed op de 
 voorwaarden rondom wachttijd en 

‘Je moet het maar weten 
dat je verzekering ineens niet 
meer geldt’

Sandra Mul is 
expert zorgverze-
keringen

‘Vakantie zal door het coronavirus de komende tijd niet het-

zelfde zijn. Wie toch naar een oranje of rood gebied reist, moet 

goed opletten. Niet alle reis- en aanvullende zorgverzekerin-

gen (zie ook pagina 58) gelden dan nog. Als je in zo’n gebied 

onverwachts medische zorg nodig hebt, ligt een financiële 

verrassing op de loer. De basiszorgverzekering blijft wel gel-

den, maar deze vergoedt slechts tot het Nederlandse tarief.  

Is een behandeling duurder, dan kan zomaar een groot deel 

van de rekening voor eigen kosten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld 

vaak in de Verenigde Staten, maar ook in Turkije en Spanje. 

Kijk dus goed naar de voorwaarden voordat je op reis gaat.’

83%
VAN HET PANEL HEEFT EEN 

AANVULLENDE ZORGVERZEKERING
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acceptatie. In de Zorgvergelijker kun je  
ervoor kiezen om alleen verzekeringen 
te laten tonen die die voorwaarden 
niet hebben. 

7 ‘Ik moest ineens voor 
de beugelbehandelin-

gen van mijn zoontje gaan 
betalen; de vergoeding  
was eenmalig in plaats van 
jaarlijks’
Soms gelden de vergoedingen uit de 
aanvullende verzekering niet ieder jaar 
opnieuw. In veel aanvullende verzekerin-
gen is er bijvoorbeeld iedere twee of drie 
jaar recht op een vergoeding voor een bril 
of lenzen. Bij de vergoeding van ortho-

dontie gaat het vaak om een eenmalige 
vergoeding. De dekking is dan bijvoor-
beeld eenmalig €1500. Zolang je bij die 
verzekeraar zit, krijg je in totaal €1500  
aan beugelbehandelingen vergoed. 
Ook is bijvoorbeeld de vergoeding van 
laserepilatie en het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging weleens eenmalig.

Tip: Vergelijk ieder jaar zorgverze
keringen op basis van je verwachte 
zorgkosten voor het komende jaar. 
Kies vervolgens de verzekering die  
het meest geschikt is. Is er vanuit je 
huidige verzekering geen vergoeding 
meer? Overweeg dan om over te  
stappen.

8 ‘De polisvoorwaarden 
bleken toch ingewik-

kelder dan gedacht; hier-
door schrok ik van wat ik 
zelf moest betalen’
Niet alle voorwaarden van een zorgver-
zekering zijn makkelijk te vinden. Kijk je 
alleen naar het vergoedingenoverzicht 
of op de website van de verzekeraar, dan 
kan dat voor vervelende financiële verras-
singen zorgen. Zo ook bij een aantal van 
onze panelleden. ‘Er staat dat jaarlijks een 
bedrag aan voetzorg wordt vergoed. Dit 
blijkt alleen voor de podoloog te zijn’, laat 
een panellid weten. Een ander panellid 
ging ook al de mist in: ‘Voor de vergoe-
ding van chronische fysiotherapie bleek 
dat ik een machtiging van de zorgverze-
keraar nodig had.’ Ook krijgen panelleden 

NIEUW IN 2021
Ieder jaar veranderen de voorwaarden en premie van je zorgverzekering. 
Voor de basisverzekering gaat vrijwel iedereen meer betalen. Aan het basis
pakket, dat bij iedere verzekeraar hetzelfde is, zijn enkele vergoedingen 
toegevoegd. Zo hebben zwangeren vanaf de tweede helft van 2021 recht op 
een 13wekenecho. En patiënten met langdurige klachten door covid19 
kunnen aanspraak maken op diverse vergoedingen, zoals 50 behandelin
gen fysiotherapie (zie ook pagina 9). Het volledige overzicht van premies en 
voorwaarden is te vinden op consumentenbond.nl/zorgverzekering.

Ga je naar een 
niet-gecontracteerde 
zorgverlener, dan kan 
een groot deel van  
de nota voor eigen 
rekening zijn

weleens een onverwachte rekening om-
dat een zorgverlener niet is aangesloten 
bij een bepaalde beroepsvereniging. Of 
omdat de rekening van zorg in het buiten-
land niet in de juiste taal is opgesteld. Het 
kan ook dat bepaalde codes op de tand-
artsrekening niet worden vergoed. Voor 
dit soort zaken moet je echt de polisvoor-
waarden induiken, waar vaak in moeilijke 
taal staat wanneer er wel of geen recht is 
op vergoeding.

Tip: Verwacht je specifieke zorg nodig 
te hebben komend jaar? Kijk dan niet 
alleen in het vergoedingenoverzicht, 
maar lees ook dat deel van de polis
voorwaarden. Heb je gedurende het 
jaar zorg nodig, check dan ook eerst de 
polisvoorwaarden.



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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