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Waar heeft u een vraag over? > Geldzaken > Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te
hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis
of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die
het basispakket niet vergoedt.
Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Wat is een zorgverzekering?
Een zorgverzekering betaalt de kosten voor ziekte en zorg, zoals de huisarts en het
ziekenhuis. Een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Op de websites van de Rijksoverheid en het Zorginstituut Nederland vindt u
meer informatie. Of kijk op de website Uitleg Zorgverzekering.
Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de
AWBZ.
Willem Dudokhof 1
1112ZA Diemen
+31207978555
www.zorginstituutnederland.nl/
Rijksoverheid: zorgverzekering
Informatie over de zorgverzekering en de veranderingen in de zorg.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
FNV: verlof

Antwoorden op veel gestelde vragen over (onbetaald) verlof.
www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/blijf-op-de-hoogte/verlof

Hoe kiest u een zorgverzekering?
Vanaf 18 jaar is het verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zelf
beslissen of in uw situatie een aanvullende zorgverzekering nodig is. Kijk bij het uitkiezen van
de zorgverzekering goed naar de voorwaarden. Vergelijk verzekeringen op de website van de
Consumentenbond. Op de website consuWijzer leest u hoe u een zorgverzekering kiest die
bij u past. Ben je student of 18 jaar of ouder? Kijk dan op de website Wijzer in geldzaken.
Zorgverzekering Informatie Centrum
Het Zorgverzekering Informatie Centrum is een informatieplatform op het gebied van
zorgverzekeringen.
Bargelaan 200
2333CW Leiden
info@zorgverzekering.org
www.zorgverzekering.org/
Gezond verzekerd
Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u via uw gemeente een zorgverzekering afsluiten: de
Gemeentepolis.
De aanvullende verzekeringen zijn op maat gemaakt.
De premie voor deze zorgverzekering is voordelig omdat de verzekeraar meestal korting geeft
en de gemeente vaak een deel van de premie betaalt.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM DRACHTEN
+31512581234
www.gezondverzekerd.nl/gemeente/smallingerland/#!/pakketten
Consumentenbond: ziektekostenverzekering
Antwoorden op veel gestelde vragen over de ziektekostenverzekering, de zorgverleners en de
zorginstellingen.
www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/zorg-zorgverzekering
Hoyhoy: zorgverzekeringen vergelijken
Onafhankelijke verzekeringssite waarin zorgverzekeringen vergeleken worden. Mogelijkheid

tot het aanvragen van een offerte of de verzekering direct afsluiten.
www.hoyhoy.nl/zorgverzekering/
Independer: zorgverzekering vergelijken
Onafhankelijke organisatie die zorgverzekeringen transparant maakt, vergelijkt en afsluit.
www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx
Rijksoverheid: zorgverzekering
Informatie over de zorgverzekering en de veranderingen in de zorg.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Wilt u weten wat uw zorgverzekering vergoedt?
Uw zorgverzekering betaalt de kosten van uw huisarts, het ziekenhuis, en de meeste
geneesmiddelen. Kosten voor extra’s als de tandarts, logopedie en fysiotherapie worden
soms deels vergoed. Wel geldt er eerst een eigen risico. Gebitsverzorging voor kinderen tot
18 jaar door de gewone tandarts zit in de basisverzekering. Beugels, kronen, implantaten en
bruggen zijn niet verzekerd in de basisverzekering. Kijk op Alles over het gebit voor meer
informatie.
Wilt u een betere dekking? Sluit dan een aanvullende verzekering af. Op de websites van
Rijksoverheid en uw zorgverzekeraar vindt u een overzicht van wat wel en niet in het
basispakket zit.
Voor uitleg over de zorgverzekering kijkt u op de website Uitleg Zorgverzekering.
Rijksoverheid.nl
Algemeen portaal van de rijksoverheid. Via deze website kunt u informatie vinden over
onderwerpen die de overheid regelt.
Buitenhof 34
2513AH 's-Gravenhage
+311400
www.rijksoverheid.nl

Alles over het gebit
Tandheelkundig informatiepunt
+319002025012
www.allesoverhetgebit.nl/
Rijksoverheid - basispakket zorgverzekering
+311400
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
Uitleg Zorgverzekering
Uitleg over de basisverzekering, eigen risico en eigen bijdrage en wanneer je zorgtoeslag kan
krijgen.
www.uitlegzorgverzekering.nl/nl/

Wat is een eigen bijdrage voor de zorgverzekering?
Sommige zorgkosten worden niet helemaal vergoed door uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld
kosten voor een kunstgebit of bepaalde medicijnen. U betaalt een deel van deze kosten zelf.
Dat heet de eigen bijdrage.
Op de website van Rijksoverheid staat voor welke zorgkosten u een eigen bijdrage betaalt.
Vraag aan uw zorgverzekeraar of u voor een medicijn een eigen bijdrage moet betalen. Dit
verschilt per zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie over de zorgverzekering op de website Uitleg Zorgverzekering. De
eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Op de website van Rijksoverheid leest u wat
het verschil is.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor een aanvullende
zorgverzekering?
Neem contact op met de zorgverzekeraar die de aanvullende zorgverzekering aanbiedt.

Waarover wilt u iets weten?

Laag inkomen
Problemen met de zorgverzekering
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