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Collectiviteitskorting per 2023 vrijwel zeker afgeschaft 

Zorgverzekeraars mogen collectiviteitskorting over de basisverzekering geven. Het idee achter zorgcollectiviteiten is 

dat ze zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten. 

Omdat er discussie is ontstaan over de toegevoegde waarde van collectiviteiten, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, met ingang 

van 2020 al gehalveerd van 10% naar 5%.

VWS heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van collectiviteiten. Belangrijk en positief is, dat uit dat 

onderzoek blijkt dat er inmiddels bij maar liefst 89% van de onderzochte collectiviteiten sprake is van aanvullende, inhoudelijke 

afspraken. Bij een eerder onderzoek, in 2016, was dat percentage slechts 20%. Dit geeft aan dat steeds meer werkgevers en 

zorgverzekeraars de waarde inzien van een zorgcollectiviteit met aanvullende, zorginhoudelijke afspraken.

Desondanks is er een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer om de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 

2023 af te schaffen.

Belangrijke reden hiervoor is dat, volgens het ministerie van VWS, niet met harde cijfers te onderbouwen is wat 

zorgcollectiviteiten besparen aan zorgkosten. Daardoor ontstonden, volgens VWS, “constructies waarbij verzekeraars eerst de 

prijs voor alle verzekerden verhogen en daarop vervolgens een korting weggeven voor bepaalde groepen, zogeheten 

kruissubsidiëring.” 

De verlaagde maximale korting per 2023 geldt alleen voor de basisverzekering, dus voor aanvullende 

pakketten kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen hoe hoog de eventuele korting is. 
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Trend: Focus vitaliteit en gezondheidswinst

De laatste jaren is de focus van zorgverzekeraars verschoven van zorg bieden op het moment dat zorg nodig is naar 
preventie. Dus voorkomen dat er zorg nodig is.

De aandacht voor gezondheid en vitaliteit is te zien in aanpassingen van aanvullende verzekeringen met 
preventiebudgetten. Maar ook in het aanbod tot online trainingen, cursussen, portals en ondersteunende apps. 
Allemaal gericht op het verbeteren van de gezondheid van verzekerden. Met als doel gezondheidswinst voor de 
verzekerden. 

Een collectieve zorgverzekering kan optimaal bijdragen aan die gezondheidswinst van verzekerden.
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Wijzigingen basisverzekering 2022

De belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering:

• Paramedische herstelzorg: de vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en dietetiek na COVID-19 is 

verlengd tot 1 augustus 2022

• Verblijf bij CAR-T-celtherapie: de verblijfskosten in week 3 en 4 na behandeling kunnen onder bepaalde voorwaarden 

worden vergoed

• Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning: deze kosten worden vergoed bij patienten met 

ademhalingsondersteuning in de thuissituatie. 
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Herstelzorg COVID-19

Vanaf februari 2020 werd Nederland getroffen door het corona-virus (COVID-19). De pandemie heeft grote impact 

op de samenleving als totaal en voor de zorg in het bijzonder. Reguliere zorg is periodiek deels afgeschaald 

geweest en de intensive care moest alle zeilen bijzetten om het aantal coronapatiënten de nodige zorg te kunnen 

leveren.

Per 18 juli 2020 is tijdelijk paramedische herstelzorg voor coronapatiënten aan het verzekeringspakket toegevoegd. De 

aanspraak was in eerste instantie voor de duur van 1 jaar toegevoegd aan het basispakket, maar deze termijn is inmiddels 

met een jaar verlengd tot 1 augustus 2022. Mocht het nodig zijn dan kan deze termijn in 2022 weer verlengd worden, 

afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie. 

Herstelzorg voor coronapatiënten bevat ondermeer inzet van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke 

gezondheidszorg. Dit wordt grotendeels vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. Paramedische zorg, zoals fysiotherapie, is 

belangrijk voor het herstel. Deze zorg bestaat meestal uit een gecombineerde inzet van fysio- of oefentherapeut, diëtist of 

ergotherapeut. Deze zorg wordt slechts beperkt of helemaal niet vanuit het basispakket vergoed. Gedurende een beperkte 

periode wordt het basispakket uitgebreid met vergoeding voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren 

ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden. Om voor herstelzorg in aanmerking te komen 

moet de patiënt binnen zes maanden na het einde van het acute ziektestadium worden verwezen naar paramedische 

herstelzorg.
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Eigen risico en eigen bijdragen per 2022

De Zorgverzekeringswet kent een verplicht eigen risico aan de voet. Voor 2021 is de hoogte van dit eigen risico € 385 per 

jaar per verzekerde vanaf 18 jaar. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt in principe jaarlijks geïndexeerd, maar 

blijft voor 2022 gehandhaafd op € 385. 

Weliswaar is het huidige kabinet demissionair, maar in politiek Den Haag is veel steun te vinden voor het bevriezen van het 

verplichte eigen risico. Volgens berekeningen van de Raad van State zal het per 2022 niet verhogen van het verplichte eigen risico 

structureel 150 miljoen euro per jaar kosten. Het niet verhogen van het eigen risico over de jaren 2018 tot en met 2021 kost 

structureel zo’n 700 miljoen euro. Deze kosten worden opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.  

Dit betekent dat het verplichte eigen risico ook in 2022 € 385 bedraagt. Verzekerden kunnen daarnaast vaak kiezen voor een 

vrijwillig eigen risico.

Aanpassing eigen bijdragen 

De Zvw kent eigen bijdragen en/of maximale vergoedingen voor haarprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, 

kraamzorg en ziekenvervoer en hulpmiddelen. Deze eigen bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van indexaties. De 

bedragen worden jaarlijks opgenomen in de Regeling zorgverzekering. 
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Inkomensafhankelijke bijdrage per 2022

Naast de nominale premie is er inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt 

geheven over het inkomen in het betreffende jaar, waarbij het inkomen wordt gemaximeerd op een door de Minister vast te 

stellen bedrag. Dit bedrag kan de Minister jaarlijks herzien. 

Voor 2022 zijn deze tarieven vastgesteld:

• Het reguliere tarief: 6,70% (in 2021: 7,00%)

• Het verlaagde tarief: 5,45% (in 2021: 5,75%)

De inkomensafhankelijke bijdrage (regulier tarief) daalt met 0,30% naar 6,70%. Het reguliere tarief wordt grofweg geheven over 

inkomen uit dienstverband of een uitkering. Werkgevers betalen deze bijdrage voor hun werknemers

De nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage worden altijd in de verhouding 50/50 vastgesteld. Omdat in 2021 de 

nominale premie ets hoger uitkwam dan verwacht, zou de inkomensafhankelijke bijdrage – bij verder ongewijzigde omstandigheden 

– iets moeten stijgen. Dat de inkomensafhankelijke bijdrage toch daalt, komt omdat de economische gevolgen van corona zijn 

meegevallen ten opzichte van de raming. Hierdoor zijn er meer inkomsten uit de inkomensafhankelijke bijdrage gegenereerd dan 

verwacht. Ook het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage daalt met 0,30% naar 5,45%. Globaal gezien wordt het 

verlaagde tarief geheven als er geen sprake is van een werkgever of een uitkeringsinstantie die de inkomensafhankelijke bijdrage

betaalt. 

De hoogte van het maximum bijdrageplichtig inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven is voor 2022 nog 

niet bekend gemaakt.
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Wijzigingen collectieve zorgverzekering One Vitaal+

Algemeen:

• Naamswijziging Vitaal 4+. Deze heet vanaf 2022 Vitaal Premium+.

• Geen wijzigingen in Tand Vitaal.

Wijzigingen aanvullende verzekeringen Vitaal:

• Ooglensimplantatie: naast ooglaseren wordt ook een ooglensimplantatie vergoed en worden de meerkosten van een lens na 

een staaroperatie vergoed. Vergoeding vanaf Vitaal 3+

• Optometrist: naast de vergoeding voor de kosten van brillen en lenzen wordt ook vergoed de kosten van vroegtijdige opsporing 

van oogziekten door een optometrist bij een optiek-, contactlens- of optometriepraktijk. Vergoeding vanaf pakket Vitaal 2+.

• Medische voet: naast de vergoeding van de kosten voor voetverzorging van een reumatische voet en een diabetische voet 

worden ook vergoed een medische voet. Vanaf 2022 wordt een maximum bedrag per jaar vergoed. Vergoeding vanaf pakket 

Vitaal 2+.

• Zittend ziekenvervoer: een vergoeding van uw eigen bijdrage uit de basisverzekering. Vergoeding vanaf pakket Vitaal 

Premium+.

• Reisvaccinaties: bij buitenlandse reizen worden de kosten voor consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of 

preventieve geneesmiddelen volledig vergoed. Vergoeding vanaf pakket Vitaal 1+.

• Vervangende mantelzorg: meer zorgverleners beschikbaar voor het tijdelijk uit handen nemen van zorg. Vergoeding vanaf 

pakket Vitaal 2+.
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Extra's vitaliteit en gezondheid One Vitaal+

• Preventieve zorg op het gebied van:

• Voeding

• Fit worden of blijven

• Mentale weerbaarheid

• Overige cursussen zoals op het gebied van slap

• Zorgcoach voor:

• Wachtlijstbemiddeling

• Second opinion

• Hulp bij mantelzorg

• Vragen over leefstijl
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Extra's voor klanten van Aon

• Aon Tandongevallenverzekering:

• Dekking tot € 22.500 tandartskosten door een ongeval

• Voor alle verzekerden met een zorgverzekering via Aon



Kortingen en premies 2022
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Kortingen en premies 2022

Algemeen:

• Premie basisverzekering: bekend 12-11-2021 communicatie in de week van 15-11-2021

Kortingen en premies One Vitaal+:

• Kortingen:

• Basisverzekering: 5%

• Aanvullende verzekering: 15%

• Tandartskostenverzekering: 29,45%

• Premie aanvullende verzekeringen 2021 = 2022

• Contractnummer: 15414



Communicatie
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Communicatie One

Landingspagina 

• Aon: https://www.aonverzekeringen.nl/nl-NL/zorg/KNOVVerloskundigen

Voorbeeld vooraankondiging

https://www.aonverzekeringen.nl/nl-NL/zorg/KNOVVerloskundigen


Bijlagen
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Bijlagen

Zodra beschikbaar ontvangt u van ons:

• Premietabel

• Vergoedingsoverzicht

• Polisvoorwaarden



Disclaimer

U vindt een beknopte korte samenvatting van de wijzigingen. Voor het complete en volledige overzicht van alle dienstverlening en producten 

verwijzen wij u naar de documentatie van de verzekeraar.
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