
Zorgverzekeringen 2018 
 
Basisverzekering 
 
De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De collectieve korting bij Avero/Achmea (AA) 
en CZ is 10%. De veranderingen in de basisverzekering in 2018 zijn gering en zullen slechts van 
beperkte betekenis zijn voor gepensioneerden. Zie eventueel de presentatie van de heer Pelgrim op 
onze website onder de tab Verzekeringen 2018 voor een overzicht van de wijzigingen. Het verplicht 
eigen risico in de basisverzekering blijft € 385,- in 2018. De keuze voor een hoger eigen risico (max. € 
885,-) betekent een lagere premie. U kunt u uw zorgverzekeraar verzoeken om een betalingsregeling 
in termijnen van het eigen risico.  
 
Keuze basisverzekering.  
 
Ook dit jaar kunt u bij beide verzekeraars weer kiezen uit drie typen basisverzekering: Selectief, Natura 
en Restitutie. De basisverzekering die u kiest is van belang voor het onderscheid gecontracteerde of 
niet-gecontracteerde zorgverlener en bepaalt de hoogte van de vergoeding bij een keuze voor niet 
gecontracteerde zorg. Gaat u naar een zorgverlener die niet gecontracteerd is dan moet u bij een 
selectief polis bijbetalen voor de zorg die u kiest of hebt gehad. Zie premie-overzicht hierna voor de 
vergoedingspercentages. Bij de natura polis wordt een aantal behandelingen uitsluitend vergoed bij een 
geselecteerd aantal zorgverleners. 
Bij de restitutie polis vergoeden  AA en CZ 100% van de zorgkosten tot maximaal het marktconforme 
tarief bij het gebruik maken van een niet gecontracteerde zorgverlener. Een lijst met maximum 
vergoedingen en gecontracteerde zorgverleners in 2018 bij AA vindt u op www.iak.nl/zorgverleners. 
Voor CZ vindt u deze informatie op www.cz.nl/zorgvinden.  
 
Bepalend bij de keuze voor de basisverzekering is behalve de verschuldigde premie dus ook de mate 
waarin zorgverleners zijn gecontracteerd en de hoogte van de vergoeding bij niet gecontracteerde 
zorg.  
 
De zorg van de huisarts wordt altijd vergoed. 
  
Premies basisverzekering 2018 
De collectiviteitskorting  is verwerkt in de onderstaande premies. Bij betaling van de gehele jaarpremie 
in één keer vóór 1 januari 2018 ontvangt u een korting van maximaal 2%.   
        

Avero/Achmea  CZ  
 
De maandelijkse premies voor de basisverzekering zijn: 
 
Zorg Plan Selectief / Zorgbewustpolis   €    102,55  € 100,93 
Zorg Plan Natura / Zorg-op-maatpolis   €    107,50  € 104,62 
Zorg Plan Restitutie / Zorgkeuzepolis   €    111,37  € 110,34 
 
 
 
Contractering per verzekering:   Gecontracteerde Vergoeding bij niet 
      Ziekenhuizen  gecontracteerde zorg 
      in 2018   
 
Avero/Achmea (AA) / CZ AA CZ  AA  CZ 
 
Plan Selectief / Zorgbewust   50%   100%  75%  70% 
Plan Natura  / Zorg op maat 100%  100%  75%  75% 
Plan Restitutie / Zorgkeuze  n.v.t.  n.v.t.  100%  100% 
 

 


