
Zorgverzekering 2021  

Waar moet je op letten bij de verlenging of de verandering van jouw zorgpolis voor 2021. 

1. Check het nieuwe premiebedrag van jouw zorgverzekering 
 Kijk naar premie basisverzekering 
 Kijk naar bedragen aanvullende verzekeringen en de vergoedingen 
 Eigen risico (je kunt ervoor kiezen jouw eigen risico te verhogen indien je weinig 

zorgkosten  hebt). Bij het eigen risico kan je ervoor kiezen om in 10 maandelijkse 
termijnen te betalen. Indien je geen eigen risico verbruikt kan je dit terugkrijgen. 

2. Wijzigingen in vergoedingen. 
 Alleen indien je aanvullende verzekeringen hebt check dan welke vergoedingen je krijgt 

voor bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapie. Daarnaast is het belangrijk om te weten 
hoeveel behandelingen je kunt krijgen. 

3. Wijzigingen in je persoonlijke situatie. 
 Hoe is jouw gezondheidssituatie op dit moment en wat verwacht je voor volgend jaar. 

Denk aan bijvoorbeeld een hoortoestel of een operatie. 
 Verandert er wat in jouw persoonlijke situatie bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. 
 Zijn er zorgkosten waar je nu voor verzekerd bent die je nog nooit gebruikt hebt of nooit 

gaat gebruiken. 
4. Check wat voor soort verzekering je hebt. 

 Budget- en naturapolis: de zorgverzekeraar heeft niet met alle zorgverleners (bijv 
ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc). Dit is belangrijk omdat je de kosten (gedeeltelijk) 
zelf moet betalen als je naar een zorgverlener gaat die geen contract heeft met jouw 
verzekeraar. 

 Restitutiepolis: je ontvangt een volledige vergoeding voor geleverde zorg. De premie van 
deze polis is meestal wel wat duurder. 

 Combinatiepolis: hierbij moet je goed opletten welke zorgverleners zijn aangesloten en 
wat de vergoedingen zijn. 

 Check ook of er wijzigingen zijn in de contracten van de zorgverleners. Deze kunnen per 
jaar veranderen. 

5. Collectieve zorgverzekeringen 
 Bij de meeste gemeentes kan je een gemeentepolis afsluiten. Dit is een collectieve 

zorgverzekering voor minima vanuit de gemeente. Via de gemeentepolis heb je een 
basisverzekering met een aanvullende verzekering. Elke gemeente heeft andere 
afspraken met verschillende zorgverzekeraars. Kijk dus goed met welke zorgverzekeraar 
jouw gemeente afspraken heeft gemaakt en wat de voorwaarden voor toelating zijn. 

 Zorgverzekeraars bieden vaak hoge kortingen op gemeentepolissen en betalen vaak mee 
aan de premie. Ook kan er een regeling zijn voor de betaling van het eigen risico. 

 

 


