
H et blijft lastig: keuzes
maken. Dit komt volgens
mij omdat we liever alle

opties openhouden. Een keuze is zo
definitief. Op sommige keuzes kun
je terugkomen. Andere keuzes
binden je voor een periode.

De reden dat ik hierover begin is
de zorgverzekering. Vanaf december
2015 kun je de premies en voor-
waarden weer vergelijken van de
verschillende verzekeraars. Je hebt
dan één maand de tijd om je verze-
kering per 1 januari 2016 op te
zeggen.

Nu heb je de mogelijkheid om te
kiezen, maar maak je er ook ge-
bruik van? Vorig jaar stapte 6,5
procent over. Dit zijn ongeveer 1,1
miljoen Nederlanders. Met andere
woorden de meeste mensen ma-
ken geen keuze.

Hoe komt het nu dat deze
mensen geen keuze maken? Vol-
gens mij omdat een keuze maken
lastig en definitief is. Je weet wat
je hebt en dat geeft een vertrouwd
gevoel. Je hoeft dan geen keuze te
maken. Is je huidige keuze de
beste keuze?

Ik noem een aantal redenen waar-
om het verstandig is om opnieuw
een keuze te maken. Belangrijkste
reden is de financiële besparing.
Een gezin van twee personen be-
taalt snel 2500 euro per jaar voor de
basisverzekering. Ten opzichte van
je andere verzekeringen gaat hier je
meeste geld naartoe. Een lagere
premie levert je directe besparing
op.

Een andere reden: door een be-
wuste keuze van je verzekeringspak-
ket voorkom je dat je voor onver-
wachte kosten komt te staan. Wan-
neer je weet dat je regelmatig ge-
bruikmaakt van tandarts,
fysiotherapie, orthodontie kun je
ook bepalen of het verstandig is om
hiervoor een verzekering te regelen.

Dit levert een indirecte besparing op.
Ook meer macht over verschil-

lende verzekeraars verdelen, kan
een reden zijn om over te stappen.
Op dit moment heeft Achmea -
waaronder FBTO en De Friesland -
het grootste marktaandeel (bron:
NZa). Dit betekent ook dat zij in
onze regio de grootste zorginkopers
zijn. Zij bepalen dus wanneer een
klein ziekenhuis bestaansrecht
heeft. Wanneer hier meer partijen
in meedoen, is dit gezonder voor de
regio.

Als zorgverzekeringsadviseurs
begrijpen wij dat het tussen al die
schreeuwende reclames en over-
vloed aan voorwaarden zeer moei-
lijk is om een goede keuze te ma-
ken. Wij adviseren voordat je kiest,

terug te kijken naar je uitgaven op
zorggebied. Kijk dan kritisch naar je
eigen gezondheid. Wat verwacht je
aan kosten het komende jaar? Be-
paal wanneer je wilt gebruikmaken
van een verzekering. Alleen de grote
uitgaven die boven je budget vallen
of ook kleinere uitgaven zoals bril-
len.

Ga met deze informatie naar een
onafhankelijke adviseur en laat je
goed voorlichten. Wil je het zelf
doen, kijk dan op internet naar
verschillende vergelijkingssites.
Succes met de keuze.
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