31

Verzekeren van Zorg
is méér dan het kiezen
van een zorgverzekering!
Consumenten worden aangezet om zelf vergelijking van
zorgverzekeringen te maken via internet. De laatste paar
maanden van het jaar starten zorgverzekeraars de gebruikelijke
marketingcampagnes om u als klant te bewegen klant te blijven of
te worden. De ene campagne is nog mooier dan de andere en iedere
zorgverzekering is “top”. Zelf vergelijken met aangeboden online
vergelijkingstools waarmee uitkomsten per vergelijking anders kunnen
zijn. Dit is een doorn in het oog van de diverse instanties, want wat
wordt er dan vergeleken? De “vraag” of de “gewenste uitkomst”?
Het wordt consumenten makkelijk gemaakt om verschillende Basisverzekeringen en Aanvullende Zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken om
tot het “beste” aanbod te komen. Dit om
de zorgverzekering dan zelf online te
kunnen afsluiten.
Maar krijgt u dan ook het beste aanbod
en de zorgverzekering die bij u past? Of
blijft u, omdat u door de bomen het bos
niet meer ziet, verzekerd bij de zorgverzekeraar waar u al jaren verzekerd bent.

Natuurlijk is zorgbehoefte vooraf moeilijk
in te schatten en vertrouwt u erop geen
zorg nodig te hebben. Er zijn hierbij nogal
wat zaken van toepassing die van grote
invloed zijn op uw keuze.
• Heeft u spaargeld?
• Leeft u bewust en gezond?
• Vindt u uw weg op internet (Google
eens op medische informatie) en maakt
u daar gebruik van?
• Verbruikt u jaarlijks uw eigen risico?
• Maakt u liever gebruik van alternatieve
zorg?
• Heeft u een chronische aandoening?
• Beweegt u dagelijks voldoende?

• Wilt u zelf uw ziekenhuis kiezen?
• Kent u de tarieven van de zorgverleners
(tandarts, fysiotherapeut etc.)?
• Vindt u dat de arts zich moet laten
leiden door uw zorgverzekeraar?
• Heeft uw partner andere zorgbehoefte?
Het is belangrijk deze vragen eerst te
beantwoorden, alvorens u een zorgverzekering kiest. Deze vragen staan echter
nergens in een vergelijkingsmodule.
Om u te helpen met een passende zorgverzekering te vinden, kunt u het online
inventarisatieformulier invullen om een
vrijblijvende offerte van de voor u best
passende zorgverzekering te krijgen.
Dan weet u zeker dat u verzekerd bent
van de juiste zorg en niet teleurgesteld
wordt.

Kijk op SeniorenRegie.nl en toets
uw zorgverzekering.

