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Nut aanvullende verzekering steeds minder 

Steeds lagere dekking in basispakket niet gecompenseerd door aanvullende verzekeringen 

Uit het zeventiende MoneyView Special Item blijkt dat de versobering van de basisverzekeringen in de Uit het zeventiende MoneyView Special Item blijkt dat de versobering van de basisverzekeringen in de Uit het zeventiende MoneyView Special Item blijkt dat de versobering van de basisverzekeringen in de Uit het zeventiende MoneyView Special Item blijkt dat de versobering van de basisverzekeringen in de 

zorg maar ten dele wordt ozorg maar ten dele wordt ozorg maar ten dele wordt ozorg maar ten dele wordt opgevangen door de aanvullende verzekeringen. Door de stijgende kosten in de pgevangen door de aanvullende verzekeringen. Door de stijgende kosten in de pgevangen door de aanvullende verzekeringen. Door de stijgende kosten in de pgevangen door de aanvullende verzekeringen. Door de stijgende kosten in de 

zorg wordt de standaarddekking in de basisverzekering steeds verder ingeperkt. In principe zijn de zorg wordt de standaarddekking in de basisverzekering steeds verder ingeperkt. In principe zijn de zorg wordt de standaarddekking in de basisverzekering steeds verder ingeperkt. In principe zijn de zorg wordt de standaarddekking in de basisverzekering steeds verder ingeperkt. In principe zijn de 

aanvullende zorgverzekeringen, waarvoor extra betaald wordt, bedoeld om zaken dieaanvullende zorgverzekeringen, waarvoor extra betaald wordt, bedoeld om zaken dieaanvullende zorgverzekeringen, waarvoor extra betaald wordt, bedoeld om zaken dieaanvullende zorgverzekeringen, waarvoor extra betaald wordt, bedoeld om zaken die niet in de  niet in de  niet in de  niet in de 

basisverzekeringen worden gedekt alsnog verzekerbaar te maken. Dit gebeurt met ingang van 2012 basisverzekeringen worden gedekt alsnog verzekerbaar te maken. Dit gebeurt met ingang van 2012 basisverzekeringen worden gedekt alsnog verzekerbaar te maken. Dit gebeurt met ingang van 2012 basisverzekeringen worden gedekt alsnog verzekerbaar te maken. Dit gebeurt met ingang van 2012 

echter maar ten dele.echter maar ten dele.echter maar ten dele.echter maar ten dele.    

Zo wordt met ingang van 2012 de dekking voor fysiotherapie beperkt binnen de basisverzekering. De 

verwachting was dat deze versobering door verzekeraars zou worden opgevangen binnen de aanvullende 

verzekeringen. Dit blijkt maar deels het geval: slecht 8% van de verzekeringen kent een ruimere dekking 

dan in 2011 en bij 25% van de aanvullende verzekeringen is de dekking zelfs verslechterd. Eenzelfde 

tendens tekent zich af voor de andere onderdelen waarop de basisverzekering werd versoberd, 

bijvoorbeeld dieetadvisering en 1
e
 lijns psychologische zorg.  

MoneyView Productrating 

Het Special Item Zorgverzekeringen start met de MoneyView ProductRating, het ‘sterrensysteem’ waarbij 

MoneyView financiële producten beoordeelt op prijs en kwaliteit van de voorwaarden en dekkingen.  

 

5555----sterren producten ‘Prijs’ voor Basisverzekeringensterren producten ‘Prijs’ voor Basisverzekeringensterren producten ‘Prijs’ voor Basisverzekeringensterren producten ‘Prijs’ voor Basisverzekeringen    

• Zekur  Gewoon Zekur € 92,50  

• AnderZorg Basisverzekering € 96,25  

• FBTO  Basisverzekering € 96,75 

• Blue  Zorgverzekering € 97,00 

 

 

 

 

5555----sterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende verzekeringen 

• Amersfoortse (de) Aanvulling Optimaal 

• Avéro Achmea AV Excellent 

• Delta Lloyd Top 

• Friesland (de) AV Excellent 

• Kiemer  AV Ayla 

• Ohra  Extra Uitgebreid 

• ONVZ  Superfit en Topfit 

 

5555----sterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende tandheelkundige verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende tandheelkundige verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende tandheelkundige verzekeringensterren producten ‘Kwaliteit’ voor Aanvullende tandheelkundige verzekeringen 

• CZ  Uitgebreide Tandarts 

• Goudse (de) TV Uitgebreid 

• ING  Plus Tand 3 

• Menzis  TandVerzorgd 3 

• OZF Achmea Tand Royaal 

• Univé  Tand Best 

• VGZ  Tand Best 

    

    

Voor de ProductRating ‘Kwaliteit’ zijn 165 aanvullende ziektekostenverzekeringen vergeleken op 218 

productkenmerken, met name de uitgebreidheid van de dekkingen. Er zijn voor diezelfde ProductRating 

‘Kwaliteit’ 72 tandheelkundige verzekeringen vergeleken op 38 productkenmerken.  

Er zijn 49 basisverzekeringen vergeleken, alleen op prijs, omdat deze voor zover het gaat om de dekkingen niet 

of nauwelijks verschillen. 
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Over MoneyView en het Special Item 

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, Advisa Online en 

AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs. In het 

gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en 

wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en 

overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die 

zich aanmeldt op www.specialitem.nl. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020-626 8585 

De heer M. Behrens      E-mail: m.behrens@moneyview.nl  
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