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Fysiotherapie is zorg waarvoor veel Nederlanders een aanvullende polis afsluiten.

Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Er zijn nog twee dagen om een nieuwe zorgverzekering uit te zoeken voor 2022. De meeste Nederlanders die overstappen,
kiezen ervoor om te besparen. Bijna driekwart gaat bijvoorbeeld voor het goedkopere label van een grote verzekeraar.
Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Poliswijzer, onderdeel van de Bencom Group van Ben Woldring. Liefst 73% van de overstappers op
zijn site kiest voor een goedkoop label. Hierbij moet je vaak al je verzekeringszaken online regelen, maar de verzekerde zorg is hetzelfde.
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BEKIJK OOK:

Krijg ik mijn gebitskosten en haar vergoed? Antwoord op Zorgspreekuur
Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea) zet budgetmerk ZieZo in de markt, VGZ heeft Bewuzt, Menzis heeft VinkVink en Anderzorg, Achmea heeft
FBTO, CZ heeft Just en ONVZ heeft Jaaah. Daarmee kunnen zij tot €267 op jaarbasis besparen, terwijl ze dezelfde zorg krijgen, meldt Poliswijzer.
Onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit is kritisch op deze wildgroei aan labels. „Meer keuze is goed voor de consument, maar alleen als het
aanbod ook echt inhoudelijk verschilt”, zegt een woordvoerder. Dat is lang niet altijd het geval.
BEKIJK OOK:

Prijsverschil tussen duurste en goedkoopste zorgpolis €500: zo kun je besparen
Zorgkeuze
Veel verzekerden hechten er wel aan om naar alle ziekenhuizen in Nederland te kunnen. Van de overstappers kiest 92% voor een verzekeraar die
contracten heeft met alle ziekenhuizen. Van de eerder genoemde budgetmerken heeft alleen ZieZo Selectief niet met elk ziekenhuis een contract.
Momenteel heeft deze verzekeraar dat met 55% van de ziekenhuizen.
BEKIJK OOK:

Onderzoek: ’Mensen raken weg kwijt in doolhof aan zorgpolissen’
De vergelijkingssite ziet ook dat meer mensen kiezen voor een basispakket zonder aanvullende polissen. Dat is 10% meer dan vorig jaar.
„Consumenten lijken steeds beter te weten welke zorg verzekerd is binnen de basisverzekering en kunnen daardoor goed beoordelen of een
aanvullende verzekering wel echt nuttig is in hun situatie”, zegt Woldring.

Verhoogd eigen risico
Eén op de drie consumenten kiest voor het maximaal verhoogde eigen risico. Woldring rekent voor dat dit vaak een verstandige keuze is.
BEKIJK OOK:

’Hoger eigen risico zorgpolis loont vaker’
„De premiekorting als je kiest voor een maximaal verhoogd eigen risico loopt op tot maximaal €336. Het financiële risico dat je dan nog loopt is
maar €164. Veel Nederlanders hebben minder dan €385 zorgkosten in een jaar, dan is het slimmer om het eigen risico te verhogen.”
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