
Zorg verzekeren of zorg ontzekeren? 
 

Eind van het jaar gaat het weer los: 

De zorg heeft aandacht, helaas veelal vol geladen 
met negatieve berichten over verzekeraars met alle 
bezwaren rondom contracten met verzekeraars als 
het gaat om de behandelindex. Algemene geluiden 
zijn dat de zorgverzekeraar de rol van zorgaanbieder 
inneemt en dat het werkplezier van therapeuten door 
verzekeraars wordt ontnomen.  

Wij volgen voor u de ontwikkelingen nauwgezet, 
maar worden ook keer op keer in onze koers 
bekrachtigd: wij hebben bewust gekozen als 
vrijgestelde praktijk te werken, zonder contracten 
met zorgverzekeraars. Een trend die zich meer en meer ontwikkelt, steeds meer paramedici kiezen 
voor contractvrij werken.  

Al jaren is van overheidswege het beleid helder: de kaasschaaf wordt er jaarlijks over gehaald; minder 
vergoeden, meer betalen. De zorg wordt steeds minder zeker. Wij willen bewust niet meedoen met dit 
onjuiste krachtenspel waar alleen de cliënt bij dupeert.  

De cliënt samen met zijn of haar klacht of hulpvraag moet centraal staan en wij zien graag dat 
cliënten een vrije keus hebben in het kiezen van hun zorgaanbieder. 

Wij adviseren u dan ook een restitutiepolis aan te schaffen voor 2017.  

Maar ook daarin is het opletten geblazen, zie het stuk over aanscherping van de regels verderop in dit 
artikel.  

Wat is een restitutiepolis? 

Restitutie betekent letterlijk teruggave. Een restitutiepolis is dus letterlijk gezien een zorgpolis waarbij 
u  eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betaalt, voordat u de factuur indient bij uw 
verzekeraar. U krijgt het geld dus pas later terug van de verzekeraar. 

In de praktijk komt het echter bij steeds minder restitutieverzekeringen voor dat je zelf de zorgkosten 
moet voorschieten. De voornaamste reden dat consumenten kiezen voor een restitutieverzekering, is 
de vrije zorgkeuze. U mag zelf kiezen naar welke arts, ziekenhuis of fysiotherapeut u  gaat zonder dat 
dit gevolgen heeft voor uw vergoeding. 

Restitutiepolis en overige polissen 



Het tegenovergestelde van de restitutiepolis is de naturapolis. Bij een naturapolis bent u verplicht 
gebruik te maken van de zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. 
Doet u dit niet, dan krijgt u niet de volledige vergoeding die de verzekeraar biedt. Als u voor een niet-
gecontracteerde zorgverlener kiest, krijgt u vaak maar 50 tot 80 procent van de oorspronkelijke 
vergoeding. 

Citaat uit de media:  

Zorgverzekering 2017: regels restitutiepolis aangescherpt 

Als een verzekeraar lagere zorgkosten wil vergoeden dan het marktconform tarief, dan mag hij dat 
niet meer doen onder een restitutiepolis. De polis moet dan een combinatiepolis of naturapolis 
worden. Reden hiervoor zijn nieuwe regels van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa). Zo wil de NZa dat 
het voor verzekerden duidelijker wordt wat ze vergoed krijgen als ze een restitutiepolis afsluiten. Het 
gevolg is waarschijnlijk dat de premieverschillen tussen restitutie- en naturapolissen in 2017 groter 
worden dan ze op dit moment zijn. DSW heeft al aangegeven dat zij hun restitutiepolis voortaan 
onder de naam combinatiepolis aanbieden.  

Verschillende tarieven 

Zorgverzekeraars met een restitutiepolis vergoeden op dit moment verschillende tarieven aan 
verzekerden. Ze moeten het marktconforme tarief vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Maar 
sommige verzekeraars bepalen zelf wat dat marktconforme tarief is. 

ONVZ, Delta Lloyd en OHRA vergoeden op dit moment alle kosten voor een behandeling bij een 
niet-gecontracteerde zorgverlener. Ze vergoeden de rekening alleen niet volledig als de zorgkosten 
abnormaal hoog zijn. Andere zorgverzekeraars gebruiken als marktconform tarief het door hun zelf 
afgesproken tarief dat zij vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat 
tarief zal in een aantal gevallen lager zijn dan het echt marktconforme tarief. 

Eenduidig marktconform tarief 

Heb je een restitutiepolis bij zo’n verzekeraar? Dan bestaat er in de praktijk een kleine kans dat je 
alsnog een deel van de rekening voor niet-gecontracteerde zorg moet betalen. Dat is niet de 
bedoeling van een restitutiepolis. Daarom wil de NZa dat alle restitutieverzekeraars de term 
‘marktconform tarief’ op de dezelfde manier uitleggen en hanteren: het (redelijke) tarief dat een niet-
gecontracteerde zorgverlener in rekening brengt. 

Einde citaat. 

Nederlandse Zorgautoriteit:  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet zich in voor toegankelijke en betaalbare zorg. Zij controleren 
of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Daarnaast bepalen zij 
welke zorgaanbieders in rekening mogen brengen. En wat deze zorg (maximaal) mag kosten. 

https://uwzorg.nza.nl/Overstappen-van-zorgverzekeraar 

 

 



Zorgwijzer 

Een voor u en ons goede informatieve website is zorgwijzer. Hieronder een artikel kort na Prinsjesdag 
over de wijzigingen voor 2017: 

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/wijzigingen-zorg 

 

In onderstaande link wordt overzichtelijk de vergoedingen kenbaar gemaakt. Let dus goed op de 
verschillen tussen natura en restitutiepolissen.  

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie 

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/onbeperkte-fysiotherapie-in-2017#comment-
120594 

Interessante informatie n.a.v. uitzending Radar, 28 november j 

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorgverzekering-2017-voorkom-onnodige-
aanvullende-extras 

Met betrekking tot onderzoek onder verzekeraars, voor wat het waard is maar wellicht nuttig om te 
lezen: 

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/kleine-zorgverzekeraars-best-beoordeeld 

Wat kiest Nederland:  

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorgverzekering-vergelijken-kiest-nederland 

Belangrijke data 

 31 december; dit is de laatste dag dat u kunt overstappen van zorgverzekering voor 2017, waarbij de 
oude verzekeraar wordt opgezegd 

 31 januari 2017; heeft u uw zorgverzekering voor 31 december handmatig opgezegd, dan is dit de 
laatste dag dat u kunt overstappen van zorgverzekering 

Als u vragen heeft helpen wij u graag.  

Wij gaan stug door met het ontwikkelen van Inspire2Move om u zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. Ook in 2017.  

Er staan mooie ontwikkelingen voor de deur die ons inspireren om in beweging te blijven voor u; 
INSPIRE2MOVE. 

Wij wensen u een heel gezellige decembermaand toe en een goede keuze voor uw zorgverzekering in 
2017. 

Prisca & Peter van Veen 



 


