
 

 

 
 

 

 
Datum  

26 mei 2015 

 Onderwerp  

Artikel ‘mijn-omgeving’ 

Consumentengids 

Geachte zorgverzekeraar,  

 

Dinsdag 26 mei verschijnt in de Consumentengids een artikel over het inzicht in de 

zorgkosten op de zogenaamde ‘mijn-omgevingen’.* Graag delen wij alvast via deze weg 

onze bevindingen met u.  

 

Het weergeven van de kosten van zorgrekeningen in de mijnomgevingen lijkt zijn vruchten 

af te werpen. Veel van de ondervraagden beoordelen het inzicht als goed tot zeer goed. We 

zijn dus op de goede weg. Daar zijn we blij mee.   

 

Ondanks dit verbeterde inzicht ziet de Consumentenbond wel nog enkele aandachtspunten. 

Zowel reacties uit het ondervraagde panel als de reacties van verzekeraars laten een 

algemeen beeld zien dat de mijn-omgeving veel te weinig bezocht wordt. Ook zijn er bij het 

beoordelen van de verschillende mijn-omgevingen grote verschillen in de weergave 

gevonden.  

 

Wij roepen u op als verzekeraar om aan vijf concrete punten van ons invulling te geven en 

zo nog meer stappen te zetten om consumenten beter te kunnen betrekken bij het 

verkrijgen van inzicht in hun zorgkosten. Deze vijf punten zijn de volgende: 

     

1) Er wordt door verzekeraars niet altijd een bericht gestuurd als er een 

nieuwe rekening is ingediend. Bij elke nieuwe declaratie zou een bericht 

naar de verzekerde moeten worden gestuurd, met daarin het 

gedeclareerde bedrag. 

 

2) Sommige mijn-omgevingen zijn niet meer in te zien nadat je bent 

overgestapt naar een andere verzekeraar. Andere verzekeraars 

hanteren een termijn van 3 jaar. Zorgkosten moet je altijd nog in 

kunnen zien, ook na het overstappen naar een andere verzekering. 

 

3) Sommige verzekeraars hebben een ‘knop’ opgenomen waarmee 

verzekerden eenvoudig aan kunnen geven dat volgens hen de rekening 

niet klopt. Niet alle verzekeraars doen dit. Bij elke declaratie zouden 

knoppen (of een vergelijkbare optie) moeten worden toegevoegd, 

waarmee verzekerden een verkeerde of onbegrijpelijke rekening kunnen 

melden. 

 

4) Vaak gaat inloggen op de omgeving met DigiD en een sms code. 

Sommige verzekeraars  bieden geen alternatief om in te loggen als je 

geen mobiel hebt. Deze zijn er wel en inloggen moet ook (veilig) 

mogelijk zijn zonder mobiele telefoon. 



  

 

 

 

5) Zorg dat rekeningen vindbaar en overzichtelijk zijn in de ‘mijn-

omgevingen’ 

a. Zorg voor een duidelijke start/overzichtspagina 

b. Selecteer op zorgsoort en creëer per totaalrekening een 

uitklapbare specificatie 

c. Gebruik eenvoudige en zo specifiek mogelijke terminologie: 

i. In plaats van Farmacie – apotheek/medicijnen 

ii. In plaats van Paramedici – Fysiotherapeut (of de andere 

desbetreffende zorgverlener) 

 

 

Het doorvoeren van deze wijzigingen moet er toe bijdragen dat consumenten zich bewust 

zijn van het bestaan van de mijn-omgeving en hier meer gebruik van gaan maken. 

Daarnaast worden consumenten hiermee nog meer in de gelegenheid gesteld op 

laagdrempelige wijze hun mijn-omgeving in te zien, te snappen wat er staat en te kunnen 

reageren op wat ze zien. Wij hopen op een positieve reactie van uw kant.  

 

Tenslotte kwamen er enkele meldingen bij ons binnen, dat verzekeraars nog niet in alle 

gevallen helpen met het oplossen van vragen over rekeningen, maar dat toch nog terug 

verwezen wordt naar de zorgaanbieder. Consumenten op die manier van kastje naar de 

muur sturen is in onze ogen niet acceptabel en werkt bovendien op den duur in de hand dat 

consumenten minder geneigd zijn hun rekening te gaan controleren.  

 

Als bijlage sturen wij u het desbetreffende artikel en een verkorte weergave van onze 

wensen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Consumentenbond 

 

* Niet alle verzekeraars zijn meegenomen in het onderzoek – wij hebben ons beperkt tot 14 

verzekeraars – waarbij van elk van de concerns een verzekeraar is meegenomen. 


