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SPECIAL  

ZORGVERZEKERING 
 

Zorgverzekering 2015 
 

Het ziet er naar uit dat er de komende 

jaren veel gaat veranderen met 

zorgverzekeringen. 

Het onderscheid tussen een natura- en 

een  restitutiepolis wordt steeds 

belangrijker. 

 

Het verschil?  

Bij de naturapolis bepaalt uw 

zorgverzekeraar bij welke 

zorgaanbieders u volledige vergoeding 

krijgt. Als u zélf een zorgaanbieder 

uitkiest dan kan het zijn dat u zelf de 

nota (of een deel) dient te betalen! Bij 

een restitutiepolis (of; vrije keuzepolis) 

betaalt de verzekeraar, welke 

zorgaanbieder u ook kiest. 

Consumenten merken helaas het 

verschil pas als ze met de consequenties 

worden geconfronteerd. 

 

Vergelijken van (zorg)verzekeringen 

is dus belangrijk, maar blijkt in de 

praktijk lastig te zijn. 
Veel consumenten maken gebruik van 

vergelijkingssites om zich te oriënteren. 

De informatie is echter vaak te beperkt. 

De volgende uitspraak is van de AFM*;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consumenten kunnen hierdoor volgens 

de AFM in de meeste gevallen NIET 

beoordelen welke waarde ze kunnen  

hechten aan de uitkomsten van een 

vergelijking. “ 

 

De meeste zorgverzekeraars hanteren 

diverse soorten zorgverzekeringen. 

Van natura tot restitutie met vele 

mengvormen ertussenin. Enkele 

verzekeraars kennen een zogenoemde 

budgetpolis. Deze valt op door een lage 

premie. De dekking is echter beperkt.  

Dit maakt het allemaal nog moeilijker 

om een goede keuze te maken. 

 

Het gaat om uw gezondheid!  

Daarom is het belangrijk dat u een 

zorgverzekering kiest die bij u past én 

waarvoor u niet teveel betaalt. 

Wij helpen u graag met het maken van 

een goede keuze. 

Als wij u adviseren én de door u gekozen 

verzekering voor u aanvragen en 

beheren dan kunt u altijd een beroep op 

ons doen als u vragen hebt.  

 

 
 

*Autoriteit Financiële Markten 

Deze instantie houdt toezicht op het gedrag van 

aanbieders in de financiële sector. 
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