Veranderingen in je zorgverzekering in 2019
Wat verandert er in 2019 aan je zorgverzekering en je zorgkosten? De veranderingen op een rij.

Zorgverzekering duurder
De maandelijkse premie voor een zorgverzekering is in 2019 naar verwachting €4 tot €10 per maand
hoger. De premie is afhankelijk van de verzekeraar, het soort verzekering dat je hebt en je eigen risico.

Tips voor als je een nieuwe zorgverzekering zoekt
Waar moet je op letten als je een nieuwe zorgverzekering wilt
afsluiten?

Meer zorgtoeslag voor lagere inkomens
Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot € 92 bij,
meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal € 277 op vooruit. Of je recht hebt op zorgtoeslag hangt af
van je inkomen. Daarbij gaat het om je verzamelinkomen. Dit is je inkomen na aftrekposten, zoals de
hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kun je berekenen of je recht hebt op zorgtoeslag.

Maak een proefberekening voor je zorgtoeslag
Belastingdienst

Verbeteringen in het basispakket
De overheid stelt het basispakket voor de zorgverzekering vast. Er zijn in 2019 enkele verbeteringen:
Mensen met een ernstig overgewicht hebben recht op vergoeding van een Gecombineerd Leefstijl
Interventieprogramma (GLI).
Patiënten met COPD hebben direct recht op een vergoeding van oefentherapie.
Er komt een maximum van €250 aan eigen bijdrage voor het gebruik van geneesmiddelen die zijn opgenomen in het
geneesmiddelenvergoedingensystyeem. Op zorgwijzer.nl vind je een voorbeeld van hoe het uitpakt als je dure
medicijnen gebruikt.

Geen vergoeding voor paracetamol en voedingssupplementen
Zware paracetamol (1000 mg) en bepaalde voedingssupplementen als vitamines en mineralen worden
niet meer vergoed door de basisverzekering.

Het basispakket in 2019
Rijksoverheid

Eigen risico blijft gelijk
Het verplichte eigen risico blijft in 2019 €385. Het blijft ook zo dat je voor sommige vormen van zorg geen
eigen risico betaalt. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Hetzelfde
geldt voor zorg van een verloskundige. Krijg je een nota voor het eigen risico en kun je het bedrag niet in
een keer betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Vaak kun je een betalingsregeling
treffen.

'Ik regel mijn zorg goed'
De Rijksoverheid voert een campagne met als thema 'Ik regel mijn zorg goed'. Op deze pagina vind je een volledig
overzicht van alles wat je moet weten over zorgverzekeringen.

