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Het leek vast een
mooie manier om geld
te verdienen. Maar de
fraude die een man in
2016 en 2017 pleegde,
achtervolgt hem nu
nog. De man decla-
reerde met valse fac-
turen schades bij zijn
inboedelverzekering
van NN. Die keerde in
totaal bijna €5000 uit.
En het leek er op dat
de man met de fraude
weg zou komen, totdat
NN in 2020 bij onder-
zoek naar een fraude-
rende ex-medewerk-
ster op de valse factu-

ren van de man stuitte
en hem alsnog aan-
sprakelijk stelde. De
rechtbank bepaalde 14
december 2022 dat hij
in één klap terug moet
betalen. 

Fraudeur ontmaskerd

VALSE FACTUREN

Dat is schrikken: een dagvaarding van de poli-
tie in je mailbox. En het gaat niet om zomaar
iets, je wordt beschuldigd van het bekijken en
handelen in kinderporno. Wees gerust; het gaat
om een valse e-mail, zo waarschuwt Fraude-
helpdesk.nl. In de mail word je aangespoord
om te reageren op de beschuldigingen door op
een link te klikken. Doe je dat niet, dan is de
politie genoodzaakt je ’onherroepelijk te arres-
teren’. De e-mail is ondertekend door de korps-
chef van de politie. Allemaal nep. Dus klik niet
op de link en verwijder de mail direct. 

Valse mails van politie

POGING TOT OPLICHTING

Ik heb geen behoefte
aan kraamzorg. Waarom kan
dat niet uit mijn verzekering?

Kraamzorg wordt groten-
deels vergoed vanuit de ba-
sisverzekering. De overheid
stelt jaarlijks vast wat in het
basispakket zit. Dat is bij ie-
dere verzekering gelijk en
daar valt niets aan te wijzi-
gen. Extra vergoedingen
voor kraamzorg die in aan-
vullende verzekeringen zit-
ten, kun je wel aanpassen of
opzeggen.

Ik heb een betalingsregeling
met mijn zorgverzekeraar.
Kan ik wel overstappen?

Als je achter bent met het
betalen van je premie kun je
niet overstappen, ook al is er
een betalingsregeling. Al-
leen als je de premie achter-
stand in zijn geheel op 31 de-
cember 2022 is voldaan, kun
je overstappen. Wanneer het
gaat om een betalingsach-
terstand van zorgkosten die
onder het eigen risico vallen,
dan kun je wel overstappen.

Mijn zoon is dakloos en heeft
geen zorgverzekering. Kan ik
dat voor hem regelen?

Vanaf 18 jaar is je zoon zelf
verantwoordelijk voor het
afsluiten van een zorgverze-
kering. Alleen als hij jou
machtigt kan jij een zorgver-
zekering namens hem af-
sluiten. Als dat rond is, kun
je voor hem eventueel ook

premie betalen.

Door alopecia heb ik geen
wenkbrauwen meer. Als ik ze
laat tatoeëren kost dat €300.
Wordt dat vergoed?

Dit gaat om een cosmeti-
sche behandeling en valt
niet onder de dekking.
ONVZ heeft wel een pakket

waarin plastische chirurgie
vergoed wordt, maar alleen
als medische noodzaak door
een arts is vastgesteld. Dit
soort aanvullende verzeke-
ringen zijn vrij kostbaar, dus
bij ingrepen die niet heel
duur zijn, zoals deze, is het
slimmer om het zelf te beta-
len. 

het essentieel voor je is dat
een bepaalde kliniek is ge-
contracteerd, kunt je uiter-
lijk 31 december je huidige
verzekering opzeggen. Je
hebt dan nog tot en met 31 ja-
nuari de tijd om een nieuwe
verzekering af te sluiten,
eventueel bij je huidige ver-
zekeraar. Hopelijk is er te-
gen die tijd meer duidelijk-
heid. 

Kan ik veilig overstappen van
een restitutiepolis naar een
naturapolis nu nog niet alle
contracten getekend zijn?

Met een restitutiepolis
kan je terecht bij de zorgver-
lener van jouw keuze onge-
acht of je zorgverzekering
een contract heeft met het
ziekenhuis of de behande-

laar. Met de naturapolis
wordt zorg vaak alleen ver-
goed bij zorgaanbieders met
wie de verzekeraar een con-
tract heeft afgesloten. Maar
nog niet alle contracten zijn
rond op dit moment. Er zijn
wel zorgverzekeraars die de
garantie geven dat je bij elk
ziekenhuis terecht kunt in
2023, ongeacht of er een con-
tract is of niet. CZ en Menzis
zijn daar voorbeelden van.

Ik wil een andere
verzekering, maar heb een
flinke medische geschiedenis.
Ik wil ook een aanvullend
pakket. Heeft de verzekeraar
acceptatieplicht?

Er geldt een wettelijke ac-
ceptatieplicht voor de basis-
verzekering. Voor de aanvul-
lende verzekering is die er
niet. Theoretisch gezien kan
een zorgverzekeraar iemand
weigeren, al gebeurt dat niet
zo vaak. 

Ik slik medicijnen voor mijn
hart. Soms krijg ik een ander
merk medicatie omdat de
verzekeraar voor een andere
fabrikant heeft gekozen.
Maar daarvan krijg ik
allergische reacties. Kan ik
ook mijn vertrouwde merk
krijgen?

Zorgverzekeraars hante-
ren een preferentiebeleid.
Dat betekent dat de verzeke-
raar bepaalt welk merk me-
dicijn bij welke aandoening
de voorkeur heeft. Als je
daarvan af wilt wijken en een
ander merk wilt, moet je de
medicijnen zelf betalen.
Tenzij je behandelend arts of
huisarts aangeeft dat je dit
specifieke medicijn nodig
hebt uit medische noodzaak,
dan hoef je het niet zelf te be-

Meest gestelde
vraag: kan
het ergens
goedkoper? 

Veel zorgen over contracten tussen ziekenhuis  en zorgverzekeraar die nog niet rond zijn

talen. Helaas geven zorgver-
zekeraars geen garantie op de
vergoedingen van specifieke
medicatie voor 2023. 

Ik heb in 2022 al mijn tanden
laten trekken en heb nu een
volledig kunstgebit. Kan ik
mijn aanvullende
tandverzekering opzeggen?

Als je in het bezit bent van
een nieuw kunstgebit is regu-
liere tandzorg niet meer no-
dig. Je kunt daarom met een
gerust hart afscheid nemen
van de aanvullende tandver-
zekering komend jaar.

Mijn puberzoon moet volgend
jaar een beugel. Dat gaat
ongeveer €2500 kosten. Hoe
kan ik me slim verzekeren?

Voor orthodontie heb je
een aanvullende verzekering
nodig. Die vergoeden meestal
niet het volledige bedrag,
maar bijvoorbeeld maximaal
een bedrag van €1500. Dat be-
drag is niet per jaar, maar ge-
durende de tijd dat je die ver-
zekering hebt. Normaal ge-
sproken hoef je de kosten
voor een beugel niet in één
keer te betalen. Je kunt dus
na een jaar overstappen naar
een andere verzekering en
daar opnieuw aanspraak ma-
ken op de beugelvergoeding.
Wel hanteren de meeste ver-
zekeringen een wachttijd
voor deze vergoeding. Het
blijft dus puzzelen wat ver-
standig is.

Waar ben ik het goedkoopst
uit?

Dat hangt af van jouw situ-
atie. Verwacht je zorg of
niet? Vind je het belangrijk
om bij ieder ziekenhuis en
zorgverlener terecht te kun-
nen, of maakt je dat niet uit?
Als je wilt besparen kun je
kijken naar de goedkoopste
basisverzekering. Ook kun je
eens kritisch kijken naar je
aanvullende pakket: heb je
echt alles nodig? Als je geen
zorgkosten verwacht kun je
kiezen voor een hoger eigen
risico, daarmee krijg je kor-
ting op je maandpremie.
Mocht je onverhoopt toch in
het ziekenhuis belanden,
moet je dat hoge risico wel in
één keer kunnen betalen.

Ik wil mijn huidige
verzekering houden, maar die
heeft nog geen contract met
de kliniek waar ik behandeld
word. Kan ik na 1 januari
alsnog overstappen als blijkt
dat het contract niet rond
komt?

Dit is inderdaad heel las-
tig. Mensen moeten nu een
keuze maken op basis van
onvolledige informatie. Als

Nog een paar weken om je zorgverzekering op te zeg-
gen en een nieuwe af te sluiten. Daarover zijn veel
vragen, zo bleek dinsdag tijdens het zorgspreekuur

van de Telegraaf. Experts van CZ, DSW, Menzis, Zilveren
Kruis, VGZ, SKGZ, Pricewise, Poliswijzer en Consumenten-
bond beantwoordden er zo’n tweehonderd. Een greep.
door Klaartje Bax

■ Weekblik: ’Centrale bankier zet eindejaarsrally in ijskast’
■ Zzp’ers gebaat bij snel beginnen met sparen 
■ Column Teeuwe Mevissen: is het AWVN de schaamte voorbij?

Dit weekend op DFT.NL
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Met de gladheid van
afgelopen week zit
een ongeluk in een

klein hoekje. Wie veel pech
heeft, belandt in het zieken-
huis. Als je geopereerd
moet worden, vertrouw je
op de goede zorgen van de
chirurg, maar ook de anes-
thesist. Wat verdient die
eigenlijk?

Een anesthesist of anes-
thesioloog houdt de ge-
zondheid van de patiënt
voor, tijdens en na een
verdoving in de gaten en
speelt dus een erg belang-
rijke rol bij serieuze ingre-
pen. Wie zich deze medi-
sche specialisatie eigen wil
maken, is zeker elf jaar
onderweg. Zes jaar om
geneeskunde te studeren
en daarna nog een speciali-
satie van vijf jaar in het
ziekenhuis. 

Veel anesthesisten zijn
gespecialiseerd tot pijnspe-
cialist. Dit is een verdie-
pingstraject van een jaar
dat vaak door anesthesis-
ten, maar soms ook door

andere medisch specialis-
ten kan worden gevolgd.
Het kan tijdens de speciali-
satie tot anesthesist, maar
ook erna. 

Anderen specialiseren
zich voor het medisch
mobiel team in de trauma-
heli of in de palliatieve
zorg, voor patiënten in hun
laatste levensfase.

Loondienst
Er is een speciale cao

voor medisch specialisten
in loondienst. Het cao-loon
loopt van €7196 tot €12.823
bruto per maand, exclusief
vakantiegeld. Ook krijgt
een medisch specialist een
vaste toeslag als hij of zij ’s
avonds, ’s nachts of in het
weekend veel diensten
draait, wat de meeste
anesthesiologen wel zullen
doen. Deze frequentietoe-

slag is maximaal 6%. Ook
is er een intensiteitstoe-
slag, op basis van hoeveel
uren de specialist tijdens
deze onregelmatige dien-
sten aan het werk is. Deze
toeslag is maximaal 15%.

Van deze cao-schalen
kan echter afgeweken
worden. Als een specialist
schaars is, kan een zieken-
huis hem of haar meer
bieden. Anesthesisten
behoren tot de best betaal-
de specialisten, blijkt uit
verschillende nationale en
internationale onderzoe-
ken. 

Ook kunnen anesthesis-
ten zich verenigen in een
maatschap. Zij verdienen
meer dan hun collega’s in
loondienst, maar moeten
zich vaak in de schulden
steken om bij het maat-
schap te komen. Ook zijn

ze zelf verantwoordelijk
voor hun pensioen.

De cao voor medisch
specialisten hangt samen
met de cao voor ziekenhui-
zen. Over verlenging van
deze cao wordt momenteel
onderhandeld. Of de werk-
nemers en in hun navolging
ook de specialisten per
2023 loonsverhoging krij-
gen en hoeveel, is nog
onduidelijk.

Marlou Visser

WAT VERDIENT EEN ANESTHESIST?

Ook door je financiële huishou-
ding moet je af en toe flink de
bezem halen. December is daar-

voor een goed moment.
Check uw recht op toeslagen. Veel

mensen missen die, vooral de zorgtoe-
slag. Daarop heeft u al recht bij een
jaarinkomen tot €38.500 (gezinnen
tot €48.000). Vreest u het bedrag
later te moeten terugbetalen? Vraag
het toch aan en zet het op een spaar-
rekening.

Kijk ook eens goed naar uw betaal-
en spaarrekeningen. Sommige men-
sen hebben er meer dan twintig! Dat
is onoverzichtelijk en kostbaar. Bij de

meeste banken kun je via de app
aparte potjes maken binnen één
spaarrekening. Dat is ook een oplos-
sing.

En als u toch aan het rondkijken
bent: verander van bank en kies er
een die goedkoper, klantvriendelijker
of duurzamer is. Veel klanten zijn
ontevreden over steeds hogere kosten
en slechtere service van vooral de
drie grootbanken, maar switchen
niet, omdat zij opzien tegen het ’ge-
doe’. Ten onrechte, want er bestaat
een prima overstapservice.

Vergeet ook uw verzekeringen niet.
Betaalt u niet teveel? Heeft uw auto
nog de leeftijd voor een dure allrisk-
verzekering?

De premies van overlijdensrisico-
verzekeringen zijn de afgelopen jaren
sterk gedaald. Misschien een overstap
waard.

Zelf bespaar ik op mijn zorgverze-
kering door mijn aanvullende verze-
kering te beperken. Is het voor u inte-
ressant om een hoger eigen risico te
nemen? Of juist niet?

Succes met uw financiële schoon-
maak!

Sandra Molenaar is algemeen directeur
van de Consumentenbond.

Schoonmaak

Overstappen van bank
kan met minder gedoe

Wie haar rekening laat gebruiken door crimi-
nelen om geld wit te wassen of door te sluizen,
wordt ook wel een geldezel genoemd. En hoe-
wel het lastig te bewijzen lijkt (’Ik zei toch dat
mijn pinpas gestolen was?’) zijn de gevolgen
van gesnapt worden groot: je wordt jarenlang
financieel aan banden gelegd. Zo was ook het
geval bij een ’ezel’ die vier limietverhogingen
aanvroeg, waarna ruim €5000 werd bijgeschre-
ven en €4800 werd opgenomen door zichtbaar
een derde, want via camera geregistreerd. Na
nog zo’n transactie liet de vrouw als verweer
weten dat ze ’slachtoffer was geworden van
fraude en haar pas was kwijtgeraakt’. De bank
vond de verklaring ongeloofwaardig en mag van
Kifid de persoonsgegevens van deze klant voor
6 jaar opnemen in het Extern Verwijzingsregis-
ter (EVR), Incidentenregister en Intern Verwij-
zingsregister (IVR). Gedurende deze periode
kan de klant geen leningen meer afsluiten.

Geldezel op blaren: zes
jaar financieel onthand 
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Experts beantwoorden vragen tijdens het jaarlijkse zorgspreekuur.


