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Komende veranderingen basispakket 2013
Zorg zal voor de doorsnee Nederlander volgend jaar een stuk duurder uitvallen doordat een aantal
vergoedingen uit het basispakket gehaald worden. Er komen wel weer een aantal vergoedingen terug
dus het is niet alleen slecht nieuws. Alhoewel nog niet alles deﬁnitief is vastgelegd, geven we hier een
onderstaand overzicht van de nu bekende aanpassingen.
De vergoedingen die uit het basispakket voor 2013 zullen verdwijnen zijn de volgende:
Een hoortoestel aanschaﬀen zal in 2013 25% eigen risico van de aankoopprijs betekenen
Er komt geen vergoeding meer voor rollators
Bij de eerste 2 IVF-behandelingen zal maar 1 embryo geplaatst worden, bij de derde
behandeling 2 embryo’s. Dit geldt alleen voor vrouwen onder de 38 jaar
Vrouwen die 43 jaar of ouder zijn hebben geen recht meer op vergoeding van IVFbehandelingen
Vrouwen tussen de 38 en 43 jaar krijgen maximaal 3 behandelingen vergoed.
Vergoedingen die weer terugkeren in het basispakket zijn onder meer:
Kinderen jonger dan 6 jaar met tanden na wisseling van het melkgebit, hebben recht op
vergoeding van de ﬂuoride behandeling
Hulpmiddelen en medicijnen voor het stoppen met roken zullen weer vergoed worden
Maximaal 3 uur dieetadvies zal volgend jaar vergoed worden.
Ook de zorgverzekeringen zullen een aantal veranderingen ondergaan.
Het eigen risico wordt verhoogd van 220 naar 350 euro. Gezinnen met een lage inkomensgrens
komen in aanmerking voor compensatie. Bij het indienen van uw zorgtoeslag wordt er volgend jaar,
naast de al bestaande inkomenstoets, ook een vermogenstoets ingevoerd. Vermogende patiënten
zullen volgend jaar meer eigen bijdrage moeten betalen indien men zorg uit het AWBZ of WMO nodig
heeft. Per dag dient een eigen bijdrage van 7,50 euro betaald te worden bij ziekenhuisopname. Het is
op dit moment nog niet duidelijk met hoeveel procent, maar de werkgeversbijdrage voor de
zorgverzekering gaat stijgen. Aan gezinnen met een laag inkomen zal geen eigen bijdrage meer
gevraagd worden voor geestelijke gezondheidszorg. Het is de verwachting dat ook de aanvullende
verzekeringspakketten in de zorg zullen versoberen.
www.zorgverzekeringwijzer.nl
info@zorgverzekeringwijzer.nl
Zorgpremie vergelijken
Bekijk de vergoedingen van uw zorgverzekeraar
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