’Echt vrije zorgkeuze wordt steeds meer
beperkt’
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Wie volledig zelf wil kiezen naar welke zorgverlener hij of zij gaat, heeft steeds minder keuze.
Ⓒ ANP/HH

Lees voor

AMSTERDAM - Naar iedere zorgverlener kunnen gaan en dan altijd de volledige
rekening vergoed krijgen: er zijn steeds minder zorgverzekeringen die dat dekken. De
zogenoemde restitutiepolis wordt schaarser en bovendien onevenredig duurder, blijkt
uit een analyse van vergelijkingssite Poliswijzer.
Wie een nieuwe zorgverzekering uitzoekt, kan kiezen uit een restitutiepolis, met vrije
zorgkeuze, een goedkopere naturapolis, waarbij je naar gecontracteerde zorgverleners kunt
gaan, of een combinatie van beide, waarbij niet alle zorg 100% vergoed wordt.

Sinds 2015 is het aantal restitutiepolissen voor 2022 met een derde gedaald, terwijl het
totale aantal polissen juist met 18% steeg. Ook stijgen de premies voor
restitutieverzekeringen harder dan voor zorgverzekeringen met beperkte keuze. Die eerste
werden in die jaren gemiddeld €450 duurder, terwijl naturapolissen gemiddeld €308
duurder werden en combinatiepolissen €315.
De restitutiepolissen voor 2022 zijn gemiddeld €203 duurder dan in 2021, blijkt uit
onderzoek van vergelijkingssite Zorgwijzer.

Vaker combinatie
Het aantal combinatiepolissen neemt juist toe. In 2015 was er slechts eentje, voor volgend
jaar is er keuze uit elf. Een restitutiepolis wordt een combinatiepolis als er bijvoorbeeld voor
wordt gekozen zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener maar voor 75% te vergoeden.
De restitutiepolis wordt ook steeds minder vaak gekozen, meldt Zorgwijzer daarnaast. Had
in 2017 nog bijna 20% van de verzekerden zo’n polis, nu is dat minder dan 15%.
De écht zuivere restitutiepolis, waarbij alle zorg altijd volledig wordt vergoed, is zelfs
helemaal verdwenen. In iedere polis wordt inmiddels niet-gecontracteerde zorg maximaal
vergoed tot ’het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid
passend is te achten’.

Steeds beperkter
„Deze ontwikkeling toont aan dat de vrije zorgkeuze steeds verder wordt beperkt”,
concludeert Poliswijzer-eigenaar Ben Woldring. Per 2023 wordt de restitutiepolis nog
minder aantrekkelijk, omdat dat de collectiviteitskorting (nu nog maximaal 5%) wegvalt.
Juist binnen collectiviteiten wordt twee keer zo vaak voor de restitutiepolis gekozen, blijkt
uit onderzoek van Poliswijzer.
Wie een restitutiepolis wil, is het goedkoopst uit bij FBTO. Daar kost deze verzekering
(zonder vrijwillig verhoogd eigen risico) €132,95 per maand. Stad Holland is met €133 per
maand vrijwel even duur.
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