Nora kiest haar zorgverzekering
Op de achterkant staan de moeilijke woorden uitgelegd.
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Nora wil voor volgend jaar een goede zorgverzekering. Ze denkt
dat haar verzekering misschien goedkoper kan. Nora kijkt wat ze
volgend jaar aan zorg nodig heeft.

Nora weet dat de basisverzekering elk jaar verandert. Ze kijkt
wat haar basisverzekering volgend jaar allemaal betaalt. En of
zij een aanvullende verzekering nodig heeft, bijvoorbeeld voor
fysiotherapie of de tandarts.
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Nora kan bij een basisverzekering kiezen tussen een naturapolis
of een restitutiepolis. Met een naturapolis kan Nora kiezen uit
de ziekenhuizen en dokters die een afspraak hebben met haar
zorgverzekering. Als Nora naar een andere dokter gaat, moet ze
bijbetalen. Met een vaak duurdere restitutiepolis kan Nora zelf
ziekenhuizen en artsen kiezen. Nora denkt na welke ze kiest.

Als Nora kiest voor een hoger eigen risico, is haar verzekering
goedkoper. Net zoals iedereen betaalt Nora ieder jaar de eerste
385 euro zelf. Pas als Nora meer kosten maakt dan het eigen risico,
betaalt haar verzekering. Nora kijkt of zij meer eigen risico kan
betalen. Als ze volgend jaar opeens zorg nodig heeft dan moet ze dat
wel zelf kunnen betalen.
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Nora kijkt op internet welke zorgverzekering het beste is voor haar.
Ze ziet op een vergelijkingswebsite wat het verschil is tussen
zorgverzekeringen. En wat elke verzekering wel of niet betaalt.
Nora vraagt bij haar werk, gemeente en patiëntenorganisatie of
ze korting geven op een zorgverzekering. Ook geven sommige
vergelijkingswebsites korting.

Op de vergelijkingswebsite staat een telefoonnummer. Nora belt
dit nummer en stelt een vraag over de verzekeringen. Ze denkt goed
na. Nora besluit of ze een naturapolis of restitutiepolis neemt.
Ze kiest ook of ze een aanvullende verzekering neemt en of ze een
hoger eigen risico neemt. Nora is blij en regelt voor 31 december
haar verzekering.

www.patientenfederatie.nl/zorgverzekeringen

Uitleg van woorden
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Basisverzekering
Iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. Uw kosten voor
de huisarts en andere soorten zorg worden betaald uit uw basisverzekering.
De overheid bepaalt wat er door de basisverzekering wordt betaald.
Een basisverzekering kost geld. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
met hun ouders. Nora kiest tussen een naturapolis en een restitutiepolis.
Deze worden hieronder uitgelegd.
Aanvullende verzekering
Een aanvullende verzekering is een verzekering voor kosten die niet uit de
basisverzekering worden betaald. Dit zijn kosten van bijvoorbeeld fysiotherapie
of de tandarts. Er zijn veel verschillende aanvullende verzekeringen.
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Naturapolis
Een naturapolis is een basis zorgverzekering waarbij u kunt kiezen uit
ziekenhuizen en dokters die een afspraak hebben met uw zorgverzekering.
Als u naar een andere dokter gaat, moet u zelf betalen.
Restitutiepolis
Een restitutiepolis is een basis zorgverzekering. Bij een restitutiepolis kunt u zelf
een ziekenhuis of dokter kiezen. Uw verzekering betaalt alle rekeningen.
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Eigen risico
In 2017 betaalt iedereen €385,- eigen risico. U betaalt deze €385,- zelf.
Als u kiest voor meer eigen risico, kost uw zorgverzekering minder geld per
maand. Maar als u volgend jaar opeens zorg nodig heeft dan moet u wel
meer eigen risico zelf kunnen betalen.
Let op: een bezoek aan de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige hoeft
u nooit zelf te betalen. En zorg voor kinderen tot 18 jaar ook niet. Dit betaalt
de zorgverzekering altijd.
Vergelijkingswebsites
Dit zijn websites waar u op kunt zoeken wat het verschil is tussen
zorgverzekeringen. En waar u vaak direct een verzekering kunt kopen.
Patiëntenorganisatie
Een patiëntenorganisatie is een organisatie voor mensen met een bepaalde
ziekte zoals de Diabetesvereniging, het Longfonds, Alzheimer Nederland en
de Hart & Vaatgroep. Zij geven informatie, doen onderzoek en helpen mensen.
Heeft u een vraag over het kiezen van een zorgverzekering?
Bel dan het Nationale Zorgnummer 0900 2356780
(20 cent per gesprek)
www.patientenfederatie.nl/zorgverzekeringen

