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Wat ga je leren?

� Wat het verschil is tussen een basis en een aanvullende verzekering.

� Wat het verschil is tussen een naturapolis en een restitutiepolis. 

� Welke keuzemogelijkheden er zijn bij de zorgverzekering. 

� Wanneer men recht heeft op een zorgtoeslag. 
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� Wanneer men recht heeft op een zorgtoeslag. 

� Wat een inkomensafhankelijke premie betekent.



Zorgverzekering

� Vergoedt de kosten voor de gezondheidszorg.
� Ziekenhuiskosten

�Huisarts

� Apotheek

� Een zorgverzekering is volgens de wet verplicht!� Een zorgverzekering is volgens de wet verplicht!



Premie

� Nominale premie: de kosten van je zorgverzekering, 
die je in euro’s betaalt.  

� Onder de 18 jaar? � gratis meeverzekerd op de polis 
van je ouders.  van je ouders.  



Basis & aanvullende verzekering

� Basisverzekering: verplicht! 
� Vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg 
en is voor iedereen hetzelfde. 

� Aanvullende verzekering: � Aanvullende verzekering: 
� Vergoedt de kosten die niet in de basisverzekering zitten. 

� Tandartsverzekering: 
� Basisverzekering: vergoedt de tandartskosten.

� Aanvullende tandartsverzekering: dekt grotere kosten en kan ook 
inclusief orthodontist.



Verschil: natura & restitutie

� Naturapolis: zorgverzekeraar rekent rechtstreeks af 
met zorgverleners, zoals: ziekenhuizen, huisartsen en 
apothekers. 

� Afspraken over prijs & kwaliteit zijn al gemaakt met de 
geselecteerde zorgverleners. geselecteerde zorgverleners. 

� Premie iets lager dan een restitutiepolis. 

� Restitutiepolis: je betaalt eerst de rekening zelf en 
later krijg je het geld terug van je zorgverzekeraar. 

� Je mag zelf de zorgverlener kiezen. 

� Premie iets hoger dan een naturapolis. 



Keuzemogelijkheden als je een zorgverzekering afsluit.

� 1. Verzekeraar kiezen
� Elk jaar mag je deze opnieuw kiezen. 

� 2. Soort polis kiezen
� Natura of restitutiepolis? 

� 3. Eigen risico� 3. Eigen risico
� Verplichte eigen risico: € 360,-

� Kiezen voor een hoger eigen risico of niet? 

�Wel een hoger eigen risico � betaal je een lagere premie. 

� 4. Aanvullende verzekering en tandartsverzekering 
kiezen. 

� Extra verzekeren voor zorg wat niet in de basispakket zit of een 
tandartsverzekering afsluiten of niet? 



Zorgtoeslag & Inkomensafhankelijke premie

� Zorgtoeslag: dit is een bijdrage van de overheid 
waarmee je een deel van de premie kunt betalen. 

� Voor mensen met een laag inkomen, kan aangevraagd worden via 
de Belastingdienst. 

� Inkomensafhankelijke premie: dit is een percentage � Inkomensafhankelijke premie: dit is een percentage 
wat op je loon wordt ingehouden. 

� Dit geld krijg je weer terug van je werkgever. 
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