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Het verhaal
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je in onze Monitor

zorgverzekeringen 2019.
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2019 

Gemiddelde kosten voor de
basisverzekering per jaar

Collectief verzekerd
minder aantrekkelijk

Aanvullende verzekering

1,2 miljoen overstappers 

We halen dit jaar het één na
hoogste overstappercentage
sinds de invoering van
de Zorgverzekeringswet
in 2006. Alleen in 2013
was dit iets hoger.
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11
concerns

24
zorgverzekeraars

korting op de
basispremie

2018  7,5%

Vrijwillig eigen risico

Het maximaal vrijwillig eigen 
risico van € 500 wordt het meest 
gekozen in 2019 (9,8%).
In 2018 was dit nog 9,3%.
De premiekorting is minimaal
€ 150 en maximaal € 300. 

+4  In totaal erbij

gemiddeld
gestegen
met € 76

2019  7,2% 

83,8% 83,7% 
14,4
miljoen

Reclame
in 2018

Ten opzichte van 2017 is de 
omvang van de reclamekosten 
per verzekerde gedaald met 1%. 
Bekeken vanaf 2014 is dit 27%.

De gemiddelde collectiviteits-
korting voor 2019 is 7,2%. 
Alleen is deze effectief nog 
maar 1,9% (in 2018: 2,7%).  
Dit komt omdat zorg-
verzekeraars een opslag 
hanteren op de premie om 
de collectiviteitskorting uit
te betalen. Een collectieve 
verzekering is, als het gaat 
over de prijs, minder 
aantrekkelijk geworden. 

 € 1.308 € 1.384 

+ EUCARE
Insurance PCC Limited 

Dit jaar erbij gekomen

Type polis

Naturapolis 

Restitutiepolis

Combinatiepolis
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19%

6%

34
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Verdeling over verzekerdenAantallen

gemiddelde
in 2018

gemiddelde
in 2019

Polissen met beperkende voor-
waarden zijn met gemiddeld
€ 1.291 het goedkoopst. 

Restitutiepolissen zijn met
€ 1.433 gemiddeld het duurst, 
al zijn er ook restitutiepolissen 
op de markt die goedkoper zijn 
dan een polis met beperkende 
voorwaarden.


