
Een zorgverzekering
 afsluiten
stappenplan

1. Denk na over je wat je nodig hebt 2. Ga naar enkele zorgvergelijkers
Ga naar een online zorgvergelijker,
bijvoorbeeld:  Independer.nl, ZorgKiezer.nl,
Zorgvergelijker van de Consumentenbond
Voer stap 3 t/m 7 uit van dit stappenplan
Herhaal dit bij enkele andere zorg-
vergelijkers op internet

3. Vul je gegevens in, maar...
Vul je gegevens in, zoals je geslacht,
leeftijd en postcode, maar...
... sluit nog geen verzekering af. Dit komt
later. Je bent nu nog aan het vergelijken

4. Bepaal hoogte van je eigen risico

Als je je zorgwensen hebt ingevuld, klik dan
op 'vergelijk verzekeringen' of 'bekijk
zorgverzekeringen' 
Bekijk de details van een aantal
verzekeringen (is alles online; is men
telefonisch bereikbaar; etc.)
Herhaal stap 2 t/m 6 bij een andere
zorgvergelijker en vraag tenslotte een
verzekering aan (BSN en IBAN nodig). Weet
dat je daarna nog 14 dagen bedenktijd hebt

6. Kies je aanvullende verzekering
Kies waarvoor je je aanvullend wilt
verzekeren (je aanvullende dekking)
Lees hierbij het advies dat wordt gegeven.
Soms is het zonde van je geld
Let op: bij elke extra verzekering gaat je
zorgpremie omhoog (dan moet je dus per
maand meer betalen)

7. Vergelijk en beslis

Wat voor zorg heb je nodig? Sport je bijv. veel?
Verzeker je dan bij voor fysiotherapie
Denk hier elk jaar over na. Je behoefte aan zorg
kan veranderen. Pas je verzekering dan aan (dit
kan elk kalenderjaar)
Vergeet niet zorgtoeslag aan te vragen bij de
Belastingdienst!

5. Vul ook je zorgwensen in, maar...

De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico (elk jaar)
Je kunt je eigen risico verhogen. Zo kun je je maandelijkse
zorgpremie verlagen
Doe dit  alleen wanneer je wat geld achter de hand hebt
Vul de hoogte van je eigen risico in

Voorbereiding. Bij de hand...
Je burgerservicenummer (bsn)
Je bankrekeningnummer (IBAN)

Tip
Bepaal vrijheid van keuze zorg
Wil je naar alle zorgverleners/ziekenhuizen in
Nederland kunnen gaan? Kies dan voor een
restitutie-verzekering. Dit is het duurst
Vind je deze keuzevrijheid minder belangrijk? Kies
dan voor een natura-verzekering. Dit is goedkoper
(je kunt altijd naar je eigen huisarts)

Vul nu je zorgwensen in, bijvoorbeeld:
fysiotherapie, brillen en lenzen, enzovoort
Sluit nog geen verzekering af. Je bent nu nog
aan het vergelijken 
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