
 

ZORGVERZEKERING 

GOED GEREGELD 
 

Wat is het? 

Vanaf 18 jaar is iedereen in Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. 

 Je mag zelf kiezen bij welke maatschappij: VGZ, CZ, Zilverenkruis, … 

 Als je het niet afsluit, krijg je een boete van 402 euro.  Daarna nog een keer als je nog steeds niet  

   verzekerd bent. 

De zorgverzekering vergoedt medische kosten, zoals fysiotherapie of medicijnen.  

 Als je kosten hebt gemaakt, kun je die declareren, dan krijg je het geld terug. 

 Check vooraf wat er allemaal wordt vergoed. 

 Kijk voor declaraties en vergoedingen op de website van je zorgverzekering. 

Als je wil, kun je een aanvullende verzekering of tandartsverzekering afsluiten. 

 Zo worden er meer kosten vergoed, maar je moet wel meer premie betalen elke maand. 

 Maak zelf de keuze die bij jouw gezondheid en financiële situatie past. 

 Vóór 1 januari van het nieuwe jaar kun je je verzekering aanpassen of overstappen naar een andere  

   verzekeraar. 

 

Wat kost dat? 

Je moet elke maand premie betalen. 

 Basisverzekering is ongeveer 120 euro, als je aanvullend verzekerd bent, betaal je meer. 

 Als je niet betaalt, melden ze je aan bij het CAK en krijg je elke maand een boete van 25 euro er 

bovenop. 

 Als je schulden hebt bij je zorgverzekering, ben je nog wel verzekerd. 

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag. Dan krijg je ongeveer 78 euro per maand terug van de 

belastingdienst om je zorgverzekering te betalen. 

 Dit hangt af van je inkomen. Check bij www.toeslagen.nl of je er recht op hebt. 

  

http://www.toeslagen.nl/


 

Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Voor 2019 is dat 385 euro. 

 Dat wil zeggen dat je van gemaakte kosten de eerste 385 euro zelf moet betalen. Houd hier rekening   

   mee. 

 

 Soms kun je je eigen risico vooraf gespreid betalen. Dat betekent dat je elke maand 32 euro (385  

   euro gedeeld door 12 maanden) extra overmaakt naar je zorgverzekering.  Zo spaar je geld bij hen   

   voor als er rekeningen komen, en hoef je geen hoog bedrag in een keer te betalen. Als je de  

   gespaarde 385 euro niet opmaakt, krijgt je de rest op het einde van het jaar terug.  

 

Voorkom schulden. 

 Schulden bij je zorgverzekering kunnen snel oplopen, dan is het moeilijk ervan af te komen. Betaal je  

   premie meteen als je salaris binnenkomt, dan is dat geregeld. 

 

 Als het bedrag te hoog is om in een keer te betalen, kan je een betalingsregeling afspreken.   

 

 Weet je niet meer hoe je het moet aanpakken, zoek hulp, zodat het niet (verder) uit de hand loopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


