Ziekenfondsen
Met onze nieuwe
koopwijzer willen
we je snel een
ziekenfonds laten
kiezen dat bij je
past.

Sta stil bij je keuze
Iedereen in ons land is verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds. De keuze van je
ziekenfonds heb je echter zelf in de hand. Maar waarin verschillen de ziekenfondsen
eigenlijk van elkaar? En welke instantie past het best bij jou? Wij helpen je op weg met
onze nieuwe koopwijzer op www.testaankoop.be/vergelijkziekenfonds.
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W

anneer je begint te werken,
een werkloosheidsuitkering
ontvangt of nog studeert of stage
loopt maar al ten minste 25 jaar oud bent,
ben je verplicht om je bij een ziekenfonds
in te schrijven. Daarvoor heb je de
keuze tussen een privéziekenfonds of de
overheidsinstelling Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (HZIV). Kies
je voor die laatste, dan is je aansluiting
volledig gratis, bij de privéziekenfondsen
betaal je een jaarlijkse bijdrage die
verschilt per ziekenfonds. Toch laat je je
keuze beter niet enkel afhangen van de
bijdrage die wordt gevraagd.

Basis is overal gelijk
Vanuit het standpunt van de wettelijke
dekking maakt het geen verschil voor
welke instantie je kiest. De terugbetaling
van wat je hebt betaald voor onder
meer een consultatie bij de huisarts of

geneesmiddelen is wettelijk vastgelegd
en dus bij elke instantie gelijk. Hetzelfde
geldt voor de uitkering wanneer je
arbeidsongeschikt bent of loon verliest
door ziekte of ouderschap.
Waarom dan betalen? In tegenstelling tot
de HZIV beperken de privéziekenfondsen
zich echter niet tot die wettelijke
dekking. In ruil voor een jaarlijkse
bijdrage krijg je daar een pakket aan
extra voordelen, de zogenaamde
“aanvullende ziekteverzekering”. Een
extra tussenkomst bij doktersbezoeken,
een tegemoetkoming voor lenzen,
osteopathie, orthodontie, homeopathie,
het lidgeld voor een sportclub ... Hoewel
zulke diensten voor jou vaak een mooie
besparing kunnen opleveren, horen
sommige ervan volgens ons niet thuis
bij een ziekenfonds. Enkel relevante en
doeltreffende behandelingen zouden
moeten worden terugbetaald.

Aanbod vergeleken
Dat aanvullend pakket verschilt van
ziekenfonds tot ziekenfonds. Om een
goede keuze te maken moet je dus nagaan
voor welke extra’s je in aanmerking komt
en in welke mate de ziekenfondsen
hierin tussenkomen. En dat is iets waar
de meeste mensen zelden de tijd voor
nemen. Uit onze enquête van 2015
bleek dat niet minder dan 85 % van de
ondervraagden zich zonder erover na te
denken aansloot bij het ziekenfonds van
de ouders of de partner. Jammer genoeg
is dat niet altijd de meest voordelige
keuze. Daarom hebben wij voor jullie
het aanbod van alle ziekenfondsen
grondig uitgepluisd. Surf naar onze
nieuwe koopwijzer www.testaankoop.
be/vergelijkziekenfonds, geef aan welke
diensten voor jou een meerwaarde zijn en
wij vertellen je meteen welk ziekenfonds
jou het meest te bieden heeft.
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