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Valt er nog wat te k(n)iezen met
de zorgverzekering 2022?
Als het gaat om het nieuwe
zorgverzekeringsaanbod voor het jaar
2022 moet het antwoord NEE zijn. Of
vrijwel niet(s), zeker niet voor mensen
met een chronische aandoening. Net
zoals in voorgaande jaren zien we over
de gehele linie vooral dat we meer
gaan betalen voor hetzelfde
(uitgezonderd de iets hogere
vergoedingen voor bijvoorbeeld een
pruik). Soms betalen we hetzelfde of
meer voor minder, omdat in een aantal
(aanvullende)
zorgverzekeringspakketten specifieke
vergoedingen voor huid- en
haarpatiënten worden geschrapt.
Lees hier verder

Kiezen zorgverzekering 2022
Vanaf medio november is alle informatie over de
zorgverzekeringen 2022 bekend. Alle verzekerden
hebben jaarlijks de kans om een nieuwe afweging te
maken voor hun zorgverzekering. Wij informeren u

maken voor hun zorgverzekering. Wij informeren u
graag over de veranderingen in 2022 en geven een
aantal tips om uw weg te vinden binnen de
zorgverzekering.

1. Algemene veranderingen & Financiële veranderingen
2. Basisverzekering 2022 & Aanvullende verzekering 2022
3. Tips bij het kiezen van een zorgverzekering
4. Oproep: meld uw ervaringen met uw zorgverzekering

Tips bij het kiezen van een zorgverzekering
Ook dit jaar hebben we de tips en
informatievindplaatsen voor u verzameld op één
handige pagina. Kijk hier voor het volledige
overzicht. Ook vindt u hier ons overzichtelijke
document Keuzehulp Huid & Haar.

Oproep
Meld ervaringen zorgverzekering
Vergoedingen van de zorgverzekering staan onder
druk. Het wordt steeds moeilijker om specifieke
vergoedingen voor huid- en haarpatiënten in het
basispakket te krijgen.
Wij zien dat bijvoorbeeld als een huidpatiënt met een
zeldzame aandoening baat kan hebben bij een
medicijn, maar dat middel niet specifiek voor die
aandoening is toegelaten. Juist omdat het om een
zeldzame aandoening gaat, is daar ook niet
uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wij vinden dat in
deze situatie maatwerk mogelijk moet zijn.

deze situatie maatwerk mogelijk moet zijn.
Welke ervaringen heb jij met vergoedingen uit de
zorgverzekering? Kun je de medicijnen of de
behandeling krijgen, die je nodigt hebt?
Wij verzamelen deze verhalen en gebruiken die
(anoniem) voor de belangenbehartiging van huid- en
haarpatiënten.
Laat het ons weten
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