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Amsterdam, 30 november 2018 

Zorgpremie in dertien jaar tijd bijna 75% hoger 

Prijsverschillen bij vergelijkbare dekking tot bijna dertig euro per maand 

De zorgpremies van verzekerden die géén gebruik maken van hun (basis)zorgverzekering en dus niet het eigen 

risicobedrag betaald hebben, zijn in de afgelopen 13 jaar met bijna 75% gestegen. Voor verzekerden die wel 

hun eigen risico opsoupeerden bedraagt de stijging inclusief dat eigen risico 68%. Dat blijkt uit het Special Item 

Zorgverzekeringen dat MoneyView vandaag publiceert. 

Uiteraard geldt dat verzekerden die elk jaar hun eigen risico opsouperen in euro’s meer kwijt zijn dan verzekerden 

die geen enkele zorgvraag hebben, maar de toename van het totale bedrag op jaarbasis dat beide groepen kwijt 

zijn, valt uit in het voordeel van ‘zorgvragers’. Wat verder opvalt zijn de prijsverschillen tussen 

basisverzekeringen. Zo kost de duurste naturapolis € 28,45 per maand meer dan de goedkoopste. Bij 

restitutiepolissen is het maximale verschil € 20,60. 

MoneyView ProductRating 

MoneyView heeft weer de jaarlijkse MoneyView ProductRating opgesteld voor zorgverzekeringen.  

De vijf sterren voor prijsstelling van de basisverzekering-naturapolis gaan dit jaar naar:  

 Zekur (Gewoon Zekur) 

 ZieZo (Selectief)  

 Univé (Zorg Select Polis) 

 

Vijf sterren voor de prijsstelling van basisverzekering-restitutiepolis zijn voor  

 FBTO (Restitiepolis)  

 Zekur (Gewoon Zekur Vrij)  

 

Voor wat betreft de Voorwaarden voor aanvullende ziektekostenverzekeringen gaan vijf sterren naar:  

 De Amersfoortse (AV Optimaal)  

 Nationale-Nederlanden (AV Top)  

 ONVZ (AV Topfit) 

 

Vijf sterren voor de Voorwaarden van aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde zijn toegekend aan  

 De Amersfoortse (TV Optimaal)  

 Avéro Achmea (TV Royaal) 

 Nationale-nederlanden (Tanden Gaaf 1500) 

 ONVZ (TV C en TV D) 

MoneyView´s Special Item Zorgverzekeringen is gratis te downloaden vanaf www.specialitem.nl. DEEPLINK: 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2018/12.%20Zorgverzekeringen/SI-101_ZORG_12-2018.pdf  

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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