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Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te
hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis
of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die
het basispakket niet vergoedt.
Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.
Wat is een zorgverzekering?
Een zorgverzekering betaalt de kosten voor ziekte en zorg, zoals de huisarts en het
ziekenhuis. Een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Op de websites van de Rijksoverheid en het Zorginstituut Nederland vindt u
meer informatie. Of kijk op de website Uitleg Zorgverzekering.
Rijksoverheid - zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/zorgverzekering
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Hoe kiest u een zorgverzekering?
Vanaf 18 jaar is het verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zelf

beslissen of in uw situatie een aanvullende zorgverzekering nodig is. Kijk bij het uitkiezen van
de zorgverzekering goed naar de voorwaarden. Vergelijk verzekeringen op de website van de
Consumentenbond. Op de website consuWijzer leest u hoe u een zorgverzekering kiest die
bij u past. Ben je student of 18 jaar of ouder? Kijk dan op de website Wijzer in geldzaken.
Consumentenbond - zorgverzekering vergelijken
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering
ConsuWijzer
Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument.
088 070 70 70
www.consuwijzer.nl
Wijzer in geldzaken - 18 jaar
www.wijzeringeldzaken.nl/18-jaar
Wijzer in geldzaken - studeren
www.wijzeringeldzaken.nl/studeren
Wilt u weten wat uw zorgverzekering vergoedt?
Uw zorgverzekering betaalt de kosten van uw huisarts, het ziekenhuis, en de meeste
geneesmiddelen. Kosten voor extra’s als de tandarts, logopedie en fysiotherapie worden
soms deels vergoed. Wel geldt er eerst een eigen risico. Gebitsverzorging voor kinderen tot
18 jaar door de gewone tandarts zit in de basisverzekering. Beugels, kronen, implantaten en
bruggen zijn niet verzekerd in de basisverzekering. Kijk op Alles over het gebit voor meer
informatie.
Wilt u een betere dekking? Sluit dan een aanvullende verzekering af. Op de websites van
Rijksoverheid en uw zorgverzekeraar vindt u een overzicht van wat wel en niet in het
basispakket zit.
Voor uitleg over de zorgverzekering kijkt u op de website Uitleg Zorgverzekering.
Alles over het gebit
www.allesoverhetgebit.nl
Rijksoverheid - basispakket zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/basispakket-zorgverzekering
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Rijksoverheid - eigen risico zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/eigen-risico-zorgverzekering
Wat is een eigen bijdrage voor de zorgverzekering?

Sommige zorgkosten worden niet helemaal vergoed door uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld
kosten voor een kunstgebit of bepaalde medicijnen. U betaalt een deel van deze kosten zelf.
Dat heet de eigen bijdrage.
Op de website van Rijksoverheid staat voor welke zorgkosten u een eigen bijdrage betaalt.
Vraag aan uw zorgverzekeraar of u voor een medicijn een eigen bijdrage moet betalen. Dit
verschilt per zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie over de zorgverzekering op de website Uitleg Zorgverzekering. De
eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Op de website van Rijksoverheid leest u wat
het verschil is.
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Rijksoverheid - eigen bijdrage zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/wanneer-eigen-bijdrage-zorgverzekering
Rijksoverheid - verschil eigen bijdrage en eigen risico
www.rijksoverheid.nl/verschil-eigen-bijdrage-eigen-risico
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering?
Neem contact op met de gemeente. Of ga langs bij het spreekuur van Formulierenhulp. Kijk
op de website voor locaties en tijden. Of bel Welzijn Rijswijk voor meer informatie.
Welzijn Rijswijk - formulierenhulp
Inloopspreekuren in Wijkcentrum Stervoorde:
Maandag 13.00- 16.00 uur en 18.30- 20.00 uur
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
070 757 92 00
formulierenhulp@welzijn-rijswijk.nl
www.welzijn-rijswijk.nl
Gemeente Rijswijk
Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postadres
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
14 070

stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
Waarover wilt u iets weten?

Laag inkomen
Problemen met de zorgverzekering

Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rijswijk in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
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