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Budgetpolis?
Lees de kleine lettertjes
Heeft u al naar uw zorgverzekering voor 2019 gekeken? Twee
weken geleden maakten zorgverzekeraars de premies voor het
nieuwe jaar bekend. Ook de hoogte van het eigen risico en de
inhoud van het basispakket zijn bekendgemaakt. Het eigen risico
is hetzelfde gebleven, maar de premies en de inhoud zijn wél
veranderd. Het is goed om vooral bij dat laatste even stil te staan.

Zorg kost geld,
zo simpel is dat
Was het maar net zo eenvoudig
om uit te leggen hoe het precies
zit met die zorgkosten, vergoedingen en eigen risico. Op www.wza.
nl staan de meestgestelde vragen
mét antwoorden. Als u op onze
site zoekt op ‘tarieven’, komt u
direct op de goede pagina uit.
Wilt u kijken of u de zorgverzekering hebt die het best bij u past?
Wilt u een andere zorgverzekering? Een avondje internet kan u
daarbij goed helpen. We hebben
een aantal handige sites voor u op
een rijtje gezet. De links naar deze
sites vindt u ook op www.wza.nl
met zoekwoord ‘tarieven’.
 dezorgnota.nl
Op deze site vindt u alles wat u
wilt weten over uw zorgnota.
 consumentenbond.nl/zorgverzekeringen
Altijd slim om te doen: zorgverzekeringen vergelijken. Dat kan
op deze handige website.
 consuwijzer.nl (zoek op: zorgverzekering)
Op deze site van de overheid
kunt u ook zorgverzekeringen
vergelijken.
 www.patientenfederatie.nl/
themas/zorgverzekering-kiezen/
Website van de patiëntenfederatie Nederland.

In 2019 heeft het WZA naar
verwachting, net als dit jaar, met iedere
zorgverzekeraar een contract. Dit geldt
voor alle zorgpolissen, met als enige
uitzondering de budgetpolissen en
selectieve polissen van Zilveren Kruis.
Hiervoor heeft het WZA in 2019 géén
contract. Dit betekent dat u met een
van deze polissen in het WZA voor
vrijwel alle geplande zorg (zorg op
afspraak) ongeveer een kwart van de
kosten zelf moet betalen. Als u in 2019
gebruik wilt maken van geplande zorg
in het WZA, kunt u dus beter géén
budgetpolis of selectieve polis kiezen

Belangrijke data!
31 december 2018 is de uiterste
datum voor het opzeggen van uw
zorgverzekering. Als u niets doet,
verlengt u stilzwijgend uw huidige
verzekering.
31 januari 2019 is de uiterste
datum voor het afsluiten van een
nieuwe zorgverzekering, als u de
oude uiterlijk 31 december hebt
stopgezet. De zorgverzekering
gaat met terugwerkende kracht in
op 1 januari 2019.

van Zilveren Kruis. Het gaat om de
volgende polissen:
•ZieZo Selectief Polis
•Zilveren Kruis Basis Budget
•Zilveren Kruis Internetbasis budget
•Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
•Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)

•Aevitae Zorgplan Selectief polis
•AK Zorg Plan Selectief polis
Met een polis uit dit rijtje krijgt u
maximaal 75% vergoed van het
gemiddelde tarief waarvoor Zilveren
Kruis in andere ziekenhuizen
zorgcontracten heeft afgesloten. Voor
het restbedrag (circa 25% van de totale
kosten) ontvangt u van het ziekenhuis
een rekening die u zelf moet betalen.
Dit bedrag kan oplopen tot honderden
euro’s of meer. Als u gebruik wilt
maken van de geplande zorg in het
WZA, bent u dus beter af met een
andere zorgpolis.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen krijgt u met
een budgetpolis of selectieve polis
van Zilveren Kruis wél alle kosten
vergoed. Bijvoorbeeld als het gaat
om spoedzorg, verloskundige zorg of
kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat zegt een top 100?
We zijn er dol op: lijstjes. De nummer
1 is altijd de beste. Toch ligt het vaak
genuanceerder, vindt Herm Joosten,
universitair docent van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Afgelopen
maand bracht het Algemeen Dagblad
een top 100 van Nederlandse
ziekenhuizen. Joosten heeft toen
het gemiddelde berekend over de
beoordelingen van de afgelopen
tien jaar. Waarom? Omdat hij vindt
dat een langere periode een veel
realistischer beoordeling geeft dan
één jaar. En wat blijkt? In zijn top
10 staat het Wilhelmina Ziekenhuis
Assen op 4! In de top 100 van 2018 is
dat op 18.
Wanneer u zelf moet kiezen voor
een ziekenhuis, kunt u natuurlijk
blindelings vertrouwen op lijstjes.
Toch is het ook goed om te bekijken
hoe het ziekenhuis scoort op de

• 29 november 15.00 – 16.30 uur
Inloopmiddag voor mensen
met een stoma
• 4 december, 09.30 – 17.30 uur
Informatiestand Zorgverzekering
2019 ‘Ik regel mijn zorg goed’
• 11 t/m 13 december,
8.30 uur – 19.00 uur
Kerstmarkt van
de Vrienden van het WZA
• 12 december, 13.30 – 16.00 uur
Voorlichtingsmiddag
slechtziende ouderen
• 19 december, 19.30 – 21.00 uur
Voorlichtingsavond
over de bevalling
• 21 december, 19.30 – 21.30 uur
Voorlichtingsavond
‘Borstvoeding, heel gewoon’
• 23 december, 10.15 – 11.00 uur
Oecumenische kerstviering
Meer informatie over de locaties
en aanmelden vindt u op
www.wza.nl/agenda

Overstappen
of niet?
Heb ik de zorgverzekering die bij
mijn situatie past? Stap ik over?
Wat valt er eigenlijk onder basisverzekering? Het is lastig om een
weloverwogen keuze te maken.
Wie zijn vragen eens wil voorleggen aan deskundigen, kan op
dinsdag 4 december in het WZA
terecht. Medewerkers van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport staan met een
stand in de hal van het ziekenhuis
om u gratis met raad en daad bij
te staan.
De informatie is onpartijdig: de
medewerkers informeren niet
namens een zorgverzekeraar en
hebben ook geen commerciële
belangen!
Meer info: ikregelmijnzorggoed.nl

WZA online
WilhelminaZiekenhuisAssen
behandeling van uw specifieke
aandoening. Er zijn diverse sites
waarop u dat kunt bekijken,
bijvoorbeeld ziekenhuischeck.nl of
zorgkaartnederland.nl.

De blog van Herm Joosten vindt
u op: https://www.skipr.nl/blogs/
id3732-het-beste-ziekenhuis-van-deafgelopen-10-jaar.html

WilhelminaZiekenhuis
WZA_Ziekenhuis

www.wza.nl

