Vergoeding langwerkende Overstappen naar een
ADHD-medicatie
andere verzekeraar?

Een deel van de kosten
wordt vergoed vanuit de
basisverzekering.

Overstappen naar een andere
basisverzekering doet u aan
het eind of begin van ieder
kalenderjaar.

Een deel van de kosten moet u
zelf betalen. Deze eigen bijdrage
is voor 2019 door de overheid
vastgesteld op maximaal € 250
per persoon per jaar.

Met terugwerkende kracht
bent u vanaf 1 januari 2019
verzekerd als:
vóór 1 januari 2019 uw oude
basisverzekering is opgezegd.
vóór 1 februari 2019 de
nieuwe verzekering is
afgesloten.

Er zijn twee mogelijkheden
tot vergoeding:
VIA AANVULLENDE VERZEKERINGSPOLIS:
sommige verzekeraars vergoeden volledig of
gedeeltelijk door een aanvullende verzekering.

Opzeggen en wisselen of aangaan van een aanvullende
verzekering is niet gebonden aan een vaste termijn,
maar het kan goed zijn om dit tegelijkertijd te doen met
het afsluiten van een basisverzekering.

VIA BELASTINGTERUGGAVE:
specifieke zorgkosten mogen worden
afgetrokken (zie aftrekbare zorgkosten).

Wanneer kunt u overstappen?
NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

JANUARI 2019

Alle zorgverzekeraars
moeten hun premies
en polisvoorwaarden
voor 2019 uiterlijk op 12
november 2018 bekend
hebben gemaakt.

U heeft dan de
mogelijkheid om uw
(basis- en aanvullende)
zorgverzekering
op te zeggen t/m
31 december 2018.
Als u voor 1 januari 2019
van zorgverzekering
overstapt, wordt uw
oude zorgverzekering
automatisch opgezegd
door uw nieuwe
zorgverzekeraar.

U heeft tot 1 februari
2019 de tijd om
een nieuwe (basisen aanvullende)
zorgverzekering te
kiezen. Deze gaat met
terugwerkende kracht in
per 1 januari.
Let op: wanneer u na
1 januari overstapt
naar een nieuwe
verzekeraar, moet u
in de regel zelf uw
oude zorgverzekering
opzeggen.

Vaak biedt de verzekeraar
korting bij het afsluiten van
een aanvullende verzekering
in combinatie met een basisverzekering.
TIP: het beste is om uw
huidige zorgverzekering
pas op te zeggen als u
zeker weet dat u door de
nieuwe zorgverzekeraar
wordt geaccepteerd
(Zorgverzekeraars zijn
niet verplicht een klant
te accepteren voor een
aanvullende verzekering,
voor een basisverzekering
geldt wel een
acceptatieplicht).

Aftrekbare zorgkosten via belastingteruggave
Maakt u specifieke zorgkosten? Dan mogen deze
worden afgetrokken.
Specifieke zorgkosten zijn bijvoorbeeld kosten
voor ADHD-medicatie die zijn voorgeschreven
door een bevoegde arts.

Specifieke zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als:
deze niet vergoed zijn via de basisverzekering
en/of een aanvullende polis;
de kosten niet onder het verplicht of vrijwillig
eigen risico vallen.

Wilt u weten welke zorgkosten wel en niet aftrekbaar zijn? Ga dan naar www.belastingdienst.nl voor een
volledig overzicht.
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