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#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Dwars door het recht met HJS

Nummer 190

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Wijzigen, overstappen of laten zoals het is?
De eigen bijdrage

Tekst: Anushka Concepcion en Nürgül Cincil

Veel mensen hebben een zorgverzekering afgesloten die niet meer past bij hun
persoonlijke situatie en daardoor te duur is. We willen vaak het zekere voor het
onzekere nemen, maar dat leidt tot oververzekerd zijn en dat is zonde. Bespaar
geld en verzeker u alleen voor risico’s die u loopt.
U kunt uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari 2017
opzeggen, daarna heeft u nog
tot 31 januari 2017 de tijd om
een nieuwe zorgverzekering
af te sluiten. Onderwerp uw
verzekeringspakket eens aan
een kritische blik. Ook door
het wijzigen van uw huidige
pakket kunt u soms euro’s
besparen, zonder meer risico’s
te lopen.
Vanaf 1 januari 2017 wordt
het basispakket aangepast.
Het aantal ingrepen waarvoor
u een vergoeding kunt krijgen
is uitgebreid. Voor meer
informatie kunt u terecht op
de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basis-

pakket zorgverzekering. Denk
bijvoorbeeld aan de operatie
van het bovenooglid als dit
slap of verlamd is.

Verplicht of vrijwillig
eigen risico?

Als je een zorgverzekering
afsluit heb je altijd te maken met een verplicht eigen
risico. Dit bedrag is wettelijk
bepaald. Voor het jaar 2017 is
het eigen risico e 385, -. Alle
zorguitgaven die boven dit
bedrag uitkomen worden door
de zorgverzekeraar betaald.
Als bijvoorbeeld uw zicht vermindert en u een bril van
e 500,- nodig hebt, dan worden
de kosten van de bril die meer

bedragen dan het eigen risico
vergoed door de zorgverzekeraar, te weten e 115, - (= e 500,
- minus e 385, -). Het verplichte eigen risico geldt voor alle
Nederlanders van 18 jaar en
ouder. Deze dient eenmalig te
worden voldaan.
Naast het verplichte eigen risico heeft u ook de mogelijkheid
om voor een vrijwillig eigen
risico te kiezen. Dit bedrag
komt bovenop uw verplichte
eigen risico. U kan dus kiezen
voor een hoger eigen risico
(totaal), zodoende betaalt u
minder verzekeringspremie.
Maar let op in dat geval dient
u een groter deel van de
zorguitgaven zelf te betalen.

Naast het eigen risico is er ook
nog een eigen bijdrage. Een
eigen bijdrage houdt in dat u
(deels) voor sommige ‘zorguitgaven’ zelf altijd verantwoordelijk bent. Ook deze bijdrage
wordt wettelijk bepaald, maar
kan uiteindelijk verschillen
per zorgverzekeraar. De eigen
bijdrage geldt in tegenstelling
tot het eigen risico voor alle
leeftijden, ook betaalt u deze
eigen bijdrage telkens per
zorguitgave.

Keuze maken

Uw zorgverzekering wijzigen,
overstappen of toch de status
quo behouden? Om deze
vraag naar tevredenheid te
kunnen beantwoorden dient
u op een rijtje te zetten welke
zorg u wel of niet nodig denkt
te hebben in 2017. Dit kan
door terug te kijken van welke
zorg u in het afgelopen jaar,
of de afgelopen 2 of 3 jaar, gebruik heeft gemaakt. U dient

zelf een afweging te maken
en vervolgens de knoop in uw
voordeel, maar wel met een
zorgverzekering die bij u past,
door te hakken! #
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