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Wijziging zorgverzekeringen 2023 

 

Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de 

zorgverzekeringen. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij. 

 

Na 12 november alle premiestijgingen bekend  

Op dit moment heeft slechts één zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering 

bekend gemaakt en dat is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en de 

premiestijging van € 9,75 per maand, die zij afgelopen september al publiceerden, geeft 

een indicatie voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november 

moet de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen 

of op uw deurmat vallen.  

 

De wijzigingen op een rij 

1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor 

mensen met een laag inkomen neemt ook toe. 

2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting 

meer geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wél 

korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra 

voordelen, zoals teruggave van de jaarlijks contributie van een vereniging, 

afgesproken worden.  

3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023: € 385,-  

4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht: de vergoeding 

van hoge dosering vitamine D komt te vervallen; de zorg als gevolg van langdurige 

klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd; er gaat kritischer gekeken 

worden naar welke zorg zinnig is en welke niet. 

 

Bent u lid van bijvoorbeeld een seniorenvereniging? VGZ, CZ en Zilveren Kruis geven dan 

een korting op de aanvullende verzekering via een collectiviteit. VGZ en CZ vergoeden 

bovendien jaarlijks het lidmaatschap van de lokale vereniging als u een bepaalde 

aanvullende verzekering via de collectiviteit van de vereniging afsluit. Dit geldt in ieder 

geval voor de verenigingen die aangesloten zijn bij KBO-Brabant. 

 

Wilt u meer informatie over de voordelen van de collectieve zorgverzekeringen via 

seniorenvereniging KBO-Brabant? Ga na 14 november naar de website van KBO-Brabant: 

www.kbo-brabant.nl. Of bel met de helpdesk zorgverzekeringen: telefoonnummer 073 – 

303 64 49, tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is deze helpdesk actief.  

http://www.kbo-brabant.nl/
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Voetnoot voor de redactie: 

KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 278 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

Ook in de regio waarin uw krant verschijnt. De KBO werd bijna 75 jaar geleden in 

Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de grootste seniorenverenigingen in 

Nederland.  

 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: 

 

Ellen Willemsen, beleidsmedewerker (o.a. zorg), e-mail: ewillemsen@kbo-brabant.nl 

Marieke Hageman communicatiemedewerker, e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl  

 

Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: (073) 644 40 66. 
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