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Datum 

23 november 2022 

Memo 

Aan 

VWS, ZN, consumenten en patientenorganisaties 

Onderwerp 

Q&A overstapperiode 

Geachte heer/mevrouw, 

Oplopende kosten en financiële onzekerheid kunnen ervoor zorgen dat in deze overstapperiode meer 

mensen kiezen voor een goedkopere polis, bijvoorbeeld een polis met beperkende voorwaarden (de zgn. 

budgetpolis) of een polis met een verhoogd eigen risico. Als dat niet past bij hun zorgbehoefte, dan kunnen 

ze later geconfronteerd worden met hoge kosten. Om te zorgen voor goede en eenduidige voorlichting, 

hebben we op 7 november jl. tijdens een bijeenkomst met patiënten- en consumentenorganisaties, 

overheidspartijen, vergelijkers en zorgverzekeraars afgesproken om een lijst te maken met vragen die 

leven bij verzekerden. We hebben deze vragen voorzien van een begrijpelijk antwoord. Organisaties die 

verzekerden voorlichten over een passende zorgverzekering kunnen deze lijst gebruiken in hun 

communicatie.  

Wij hopen dat u onderstaande lijst zult gebruiken in uw communicatie richting verzekerden/ consumenten/ 

patiënten. 

Met vriendelijke groet, 

Karina Raaijmakers 

Directeur Toezicht en Handhaving 
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Q en A’s 

Kan ik van zorgverzekeraar veranderen als ik veel zorg nodig heb? 

Ja, ook als u veel zorg nodig heeft, kunt u overstappen. Een zorgverzekeraar moet iedereen accepteren 

die een basisverzekering wil afsluiten.   

Ook voor de meeste aanvullende verzekeringen wordt u geaccepteerd als u een aanvullende verzekering 

afsluit met dezelfde dekking als de aanvullende verzekering bij uw vorige verzekeraar. Wilt u een 

aanvullende verzekering afsluiten met een meer uitgebreide dekking (bij uw oude of een nieuwe 

verzekeraar) dan kan het soms zijn dat een verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Dit gebeurt 

eigenlijk alleen bij de meest uitgebreide verzekeringen. Als u hier niet aan voldoet, dan kan de verzekeraar 

bepalen dat u deze aanvullende verzekering niet mag afsluiten.  

Juist als u chronisch ziek bent, kan het soms verstandig zijn om over te stappen naar een andere 

zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als een andere zorgverzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt voor de 

behandeling van uw ziekte of (wel) een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van uw keuze.   

Wat betekent een verhoogd eigen risico? En wanneer is het wel/niet verstandig om hiervoor te 

kiezen? 

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt een eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat als u zorg uit het 

basispakket nodig heeft, u de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betaalt. Dit geldt niet voor alle zorg. Zo 

geldt het eigen risico niet voor huisartsenzorg en wijkverpleging. Meer informatie over het eigen risico vindt 

u op “Wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg? | Rijksoverheid.nl”. Bij het afsluiten van een 

zorgverzekering kunt u ervoor kiezen om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal 885 

euro. Bij een vrijwillig hoger eigen risico betaalt u meer zelf als u zorg uit het basispakket nodig heeft, maar 

krijgt u korting op uw premie.  

Als u zorgkosten verwacht, is het meestal niet verstandig om te kiezen voor een verhoogd (vrijwillig) eigen 

risico. Als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis wordt opgenomen, betaalt u de eerste 885 euro zelf en vergoedt 

de zorgverzekeraar de kosten boven dit bedrag.  

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis? 

Bij een naturapolis koopt uw zorgverzekeraar zorg voor u in. Dit doet hij door contracten af te sluiten met 

bepaalde zorgaanbieders. Als u voor een naturapolis kiest, dan is het belangrijk dat u naar 

gecontracteerde aanbieders gaat. Gaat u naar een zorgaanbieder waar uw verzekeraar geen contract mee 

heeft, dan kan het zijn dat u naast een eventueel eigen risico ook nog een deel van de kosten zelf moet 

betalen. Bij een restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar de zorgkosten boven het (vrijwillig) eigen risico, 

ook als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij een restitutiepolis heeft u meer keuze en 

mag u naar alle aanbieders gaan. Daarom is een restitutiepolis vaak duurder. 
 

Alle polissen die geen naturapolis of restitutiepolis zijn, worden combinatiepolissen genoemd.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering#:~:text=U%20betaalt%20een%20eigen%20risico,zelf%20de%20eerste%20%E2%82%AC%20385.
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Wat is niet-gecontracteerde zorg? 

Niet-gecontracteerde zorg is zorg van aanbieders waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft 

afgesloten. De zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben dan geen afspraken met elkaar gemaakt over 

bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, de wachttijden en de prijs.  

Als u een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan kan het zijn dat u 

een deel van de kosten niet vergoed krijgt. Check daarom voordat u een zorgaanbieder bezoekt altijd of 

deze zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar 

staat een overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders. U kunt uw zorgverzekeraar hier ook over 

bellen. 

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag niet te laag zijn. Meestal is deze vergoeding minimaal 

75% van het gemiddeld tarief dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders hebben afgesproken. Uw 

zorgverzekeraar kan u vertellen welke kosten vergoed worden en welke niet. 

Waarop moet ik letten als ik een naturapolis afsluit? En hoe voorkom ik onverwachte extra kosten? 

Kijk bij (het afsluiten van) een naturapolis altijd of de zorgaanbieder van uw voorkeur (bijvoorbeeld het 

ziekenhuis in uw regio of uw aanbieder voor wijkverpleging of GGZ-zorg) een contract heeft met de 

zorgverzekeraar. Op de website van de zorgverzekeraar is een overzicht opgenomen met alle 

zorgaanbieders waarmee hij een contract heeft. Uw zorgaanbieder moet u ook vertellen of hij een contract 

heeft met uw zorgverzekeraar. 

Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en u toch besluit naar die 

zorgaanbieder te gaan, dan kan het zijn dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In uw polis en op de 

website van uw zorgverzekeraar staat of u in dat geval moet bijbetalen en hoeveel. Als u niet weet of een 

zorgaanbieder een contract heeft of u kunt niet op tijd terecht bij een zorgaanbieder, dan kunt u uw 

zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling. Informatie hierover vindt u op de website van uw 

zorgverzekeraar. U kunt uw zorgverzekeraar hier ook over bellen. 

Wat is een budgetpolis? 

Een budgetpolis is een goedkopere zorgverzekering met beperkende voorwaarden. Dit betekent dat de 

zorgverzekeraar met een beperkt aantal zorgaanbieders een contract heeft afgesloten en u dus uit minder 

zorgaanbieders kunt kiezen. Anders moet u een deel van de zorg zelf betalen. Ook is de vergoeding voor 

deze niet-gecontracteerde zorg over het algemeen lager dan bij andere polissen. 

Mag een zorgverzekeraar zomaar besluiten om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te 

verlagen? 

Een zorgverzekeraar mag zelf bepalen hoeveel hij vergoedt als zijn verzekerden naar een niet-

gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Dit verschilt per polis en verzekeraar. Meer informatie over deze 

vergoeding kunt u vinden op uw polis of op de website van uw verzekeraar. 

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag niet te laag zijn. Meestal is deze vergoeding minimaal 

75% van het gemiddeld tarief dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders hebben afgesproken. Uw 

zorgverzekeraar kan u vertellen welke kosten vergoed worden en welke niet. 
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Heeft u een restitutiepolis en u gaat naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan krijgt u de kosten 

voor zorg volledig vergoed. 

Wat gebeurt er als mijn zorgverzekeraar niet langer een contract heeft met mijn zorgaanbieder of 

de vergoedingsvoorwaarden aanpast? 

Zorgverzekeraars mogen hun verzekerden niet dwingen om tijdens de behandeling op zoek te gaan naar 

een andere zorgaanbieder. Als uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder besluiten om niet opnieuw een 

contract af te sluiten of de verzekeraar de vergoedingsvoorwaarden aanpast, dan hoeft u dus niet ineens 

een deel zelf te betalen. De zorgverzekeraar zal de kosten van de lopende behandeling en het 

bijbehorende vervolgtraject gewoon volledig moeten blijven vergoeden. Dit geldt voor ten minste een jaar. 

Als u een nieuwe zorgvraag heeft en daarvoor een nieuwe behandeling wordt gestart, kan dat wel 

gevolgen hebben voor uw vergoeding. 

Wat is zorgbemiddeling?  

Als u bij een bepaalde zorgaanbieder te lang moet wachten, dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om te 

kijken of er ergens anders sneller plek is. Uw zorgverzekeraar is dan verplicht na te gaan of u ergens 

anders sneller terecht kunt. Dit heet zorgbemiddeling. 

Wat zijn kloonpolissen en hoe voorkom ik dat ik teveel betaal voor dezelfde polis? 

Kloonpolissen zijn polissen die erg veel op elkaar lijken en die door dezelfde zorgverzekeraar of hetzelfde 

concern worden aangeboden. Hierdoor kan het lastig zijn om te bepalen welke polis het beste bij uw 

situatie past en of er een vergelijkbare polis is die goedkoper is. Daarom zijn zorgverzekeraars verplicht 

om (in ieder geval op hun website) te laten zien welke polissen zij aanbieden en welke veel op elkaar 

lijken. In een overzicht geven zij aan wat de premie is en wat de verschillen zijn. Zo kunt u beter kiezen. 

Waar vind ik hulp als ik niet weet of ik mijn zorgverzekering nog kan betalen?  

Als u uw rekening een keer niet kunt betalen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die helpt u 

om afspraken te maken om de rekening bijvoorbeeld op een ander moment te betalen of bijvoorbeeld het 

eigen risico in termijnen te betalen. 

U kunt terecht bij het Nibud (www.Nibud.nl) als u meer behoefte heeft aan hulp omdat u niet weet of u uw 

rekeningen nog kunt betalen. 

 

http://www.nibud.nl/

