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Amsterdam, 19 december 2014 

Zorgverzekeringen gemiddeld 5% duurder 

Trend van dalende premies doorbroken 

Daalden in 2013 en 2014 de premies voor de basisverzekering nog, in 2015 worden deze gemiddeld 

5% duurder. Sinds de invoering van het nieuwe stelsel in 2006 is de gemiddelde premie voor de 

basisverzekering met 45% gestegen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gestegen kosten 

als gevolg van het stijgende eigen risico. Het overhevelen van onderdelen van de AWBZ naar de 

basisverzekering wordt door de meeste verzekeraars genoemd als oorzaak van deze stijging.  

Onderzoeksbureau MoneyView heeft 53 basisverzekeringen van 32 aanbieders geanalyseerd en met elkaar 

vergeleken. De naturapolissen van Zekur (Gewoon Zekur, € 82,50), Bewuzt (Basisverzekering, € 85) en Univé 

(Zorg Select, € 85) ontvangen de 5 sterren waardering voor prijs, evenals de restitutiepolissen van Ditzo 

(Zorgverzekering, € 89,95) en FBTO (Basisverzekering Restitutiepolis, € 98,50). 

Voor de kwaliteitsrating is een vergelijking gemaakt van 96 productkenmerken van 167 aanvullende 

ziektekostenverzekeringen en 16 productkenmerken van 76 aanvullende tandheelkundige verzekeringen. De 5 

sterren voor Kwaliteit gaan naar de aanvullende ziektekostenverzekeringen van De Amersfoortse (AV 

Optimaal), ONVZ (AV Superfit en AV Topfit) en Pro Life (AV Extra Large). De best scorende aanvullende 

tandheelkundige verzekeringen zijn die van CZ (TV Uitgebreid), De Goudse (TV Uitgebreid/Totaal/Top) en OZF 

Achmea (TV Royaal). 

Meer over de ontwikkelingen van de veranderende zorgmarkt en zorgverzekeringen leest u in MoneyView’s 

Special Item van december. Deze is gratis te downloaden van www.specialitem.nl. 

 

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

banken, verzekeraars en adviseurs.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Michel Behrens       E-mail: m.behrens@moneyview.nl 

 

http://www.specialitem.nl/

