
Wijzigingen zorgverzekering 2020
Per 1 januari 2020 verandert een aantal voorwaarden en vergoedingen van 
uw collectieve zorgverzekering. Op deze kaart vindt u de belangrijkste  
wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende verzekering. Op uw polis 
ziet u welke verzekering u hebt. Een actueel overzicht van alle wijzigingen 
vindt u op www.cz.nl/wijzigingen. 

Uw verplicht eigen risico voor 2020 is € 385,-.

Basisverzekering

Logeerkosten 
Nieuw in de basisverzekering: voortaan kunt u de vergoeding van zittend ziekenvervoer 
ook inzetten voor logeerkosten. U krijgt maximaal € 75,- per nacht als u minimaal drie 
dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname. Dit geldt als u  
toestemming hebt van CZ.

Uitbreiding zittend ziekenvervoer 
Nieuw in de basisverzekering: zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed bij bepaalde 
indicaties. Voor 2020 wordt dit uitgebreid met de indicatie Geriatrische Revalidatie.

Geen eigen risico bij een stoppen-met-rokenprogramma 
Wijziging: vanaf 1 januari 2020 betaalt u geen eigen risico als u een stoppen-met-roken-
programma volgt. Kijk voor meer informatie op www.cz.nl/stoppen-met-roken.

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
Nieuw in de basisverzekering: de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts 
verstandelijk gehandicapten bieden. In 2019 wordt dit nog vergoed uit een subsidie-
regeling van de overheid.

GGZ behandeling met opname (klinische GGZ)
Wijziging: vanaf 1 januari 2020 hebt u bij een GGZ behandeling met opname vooraf 
toestemming nodig van CZ als u wordt behandeld door een niet-gecontracteerde 
zorgverlener. Kijk op www.cz.nl/niet-gecontracteerde-zorg voor meer informatie.

Wettelijke eigen bijdrage en maximale vergoedingen 
Wijziging: de overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.  
Bekijk deze tarieven op www.cz.nl/eigenbijdrage.

€



Waar kunt u terecht?
Benieuwd met welke zorgverleners wij afspraken hebben gemaakt?  
Kijk dan op www.cz.nl/zorgvinder.

Aan de inhoud van dit leaflet kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de verzekeringsvoorwaarden en de 
zorgverzekeringskaart van uw basisverzekering en/of aanvullende verzekering aanvragen bij CZ Klanten
service of bekijken op www.cz.nl/voorwaarden. CZ groep biedt ook restitutieverzekeringen aan van OHRA 
en NationaleNederlanden. Kijk voor het overzicht op www.cz.nl/overzicht-restitutiepolissen.

Aanvullende verzekeringen

Orthodontie
Wijziging: de leeftijd voor de vergoeding orthodontie wordt aangepast van 22 jaar naar  
18 jaar en de hoogte van de vergoeding wijzigt:
Tandarts Collectief: tot 18 jaar 100%, max. € 2.045,-; vanaf 18 jaar 80%, max € 700,-.
Uitgebreide Tandarts Collectief: tot 18 jaar 100%, € 2.500,-; vanaf 18 jaar 80%,  
max. € 1.000,-.
Supertop: tot 18 jaar 100%, max. € 2.500,-; vanaf 18 jaar 80%, € 1.000,-.
Dit bedrag is eenmalig voor de hele verzekeringsduur. Sluit u voor het eerst een aanvullende 
verzekering met orthodontie af? Dan geldt er een wachttijd van 1 jaar.

Stottertherapie
Vervallen vergoeding: stottertherapie vervalt in de aanvullende verzekeringen Basis Collectief, 
Comfort Pakket, Plus Collectief, Top Collectief, Gezinnen, Excellent en Supertop. Voor 
stottertherapie kunt u terecht bij een logopedist. Dit wordt vergoed uit de basisverzekering.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen
Vervallen vergoeding: voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Deze eigen 
bijdrage wordt in 2019 vergoed uit de aanvullende verzekeringen Comfort Pakket, Plus 
Collectief, Top Collectief, Supertop en Excellent. Per 1 januari 2020 komt deze vergoeding 
te vervallen.

Medicijnen buiten het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS)
Vervallen vergoeding: medicijnen die wel geregistreerd zijn, maar niet vallen onder de 
basisverzekering worden alleen vergoed in de aanvullende verzekeringen Excellent en 
Supertop. Deze vergoeding vervalt in 2020.

58
3.

00
1.1

93
8

https://www.cz.nl/zorgvinder
https://www.cz.nl/voorwaarden
https://www.cz.nl/overzicht-restitutiepolissen
http://.

