Zorgverzekering: overstappen of blijven?
Vanaf half november tot eind januari ontkom je niet aan de reclames van zorgverzekeraars. Dit is
de tijd waarin je kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Hoe gaat overstappen
eigenlijk? En waarom zou je eigenlijk overstappen?

Hoe gaat overstappen?
Uiterlijk half november maken de zorgverzekeraars de premies bekend van hun basisverzekering
en aanvullende verzekeringen. Vanaf dan kun je de premies van zorgverzekeraars vergelijken. Wil
je overstappen? Dan moet je je huidige zorgverzekering voor 1 januari opzeggen. Je hebt tot 1
februari de tijd om een definitieve keuze te maken voor een nieuwe zorgverzekeraar.

Overstappen is niet verplicht
Je mag natuurlijk ook gewoon bij je huidige zorgverzekeraar blijven. Heb je een aanvullende
zorgverzekering en wil je graag bij je huidige zorgverzekeraar blijven? Dan kun je natuurlijk ook
alleen je aanvullende verzekering opzeggen of aanpassen.

Redenen om te blijven
Alhoewel het soms aantrekkelijk lijkt om over te stappen, is het ook belangrijk om te kijken naar de
voordelen wanneer je blijft.

Redenen om bij je zorgverzekering te blijven
1. Je bent tevreden over je huidige zorgverzekeraar omdat de klantenservice
bijvoorbeeld heel prettig werkt.
2. Je hebt een restitutiepolis en je zorgverzekeraar is snel met het
terugbetalen van je zorgkosten.
3. Je weet hoe je de app en website moet gebruiken om je zorgkosten te
declareren.
4. Je hebt een aanvullende verzekering die goed bij jouw situatie past.
5. Je krijgt korting in combinatie met andere verzekeringen die je hebt.

Redenen om over te stappen
Overweeg je om over te stappen? Onderstaande voorbeelden kunnen redenen zijn om toch over
te stappen.

Redenen om over te stappen naar een andere
zorgverzekering
1. Andere zorgverzekeraars hebben een lagere premie.
2. De aanvullende verzekering van een andere zorgverzekeraar past beter bij
jouw situatie.
3. Je kunt meedoen met een collectieve zorgverzekering waardoor je minder
premie gaat betalen.
4. Je bent niet tevreden over de klantenservice en dienstverlening van je
zorgverzekeraar.

Wil je misschien overstappen?
Bekijk dan onze tips voor het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Het is ook slim om gebruik
te maken van vergelijkingssites. Die sites kunnen je helpen bij het vinden van de goedkoopste
zorgverzekering, de zorgverzekeraar met de beste aanvullende verzekering of beste
klantenservice. Vergelijkingssites hebben wel een gebruiksaanwijzing. Lees onze vier tips over het
gebruik van vergelijkingssites (link naar de website van Wijzer in geldzaken).

