
Er verandert opnieuw veel, in 2017 

De ANT informeert u op basis van de gegevens van 
VergelijkMondzorg.nl, de meest gedetailleerde 
vergelijkingssite voor tandartsverzekeringen. 

Hoge vergoeding zonder keuring - Steeds meer tandartsverzekeringen 
stellen acceptatie-eisen. Zonder een door uw tandarts ingevulde 
vragenlijst komt u niet in aanmerking voor zo’n polis. Toch zijn er een 
paar polissen die een hoge vergoeding bieden, zonder keuring vooraf. 
Wel moet u dan soms voor de uitgebreidere behandelingen een jaar 
wachten. VergelijkMondzorg noemt hier FBTO, HEMA, Salland ZorgDirect 
en De Friesland. 

informatie voor tandarts en patiënt 
 over verzekeren in 2017 

Een beugel? 
Een beugel wordt 
soms pas na 12 of 
24 maanden 
verzekerd te zijn 
vergoed 

Premies stijgen  
Gemiddeld 
genomen stijgen de 
premies en dalen 
de vergoedingen. 
Het loont om te 
berekenen wat u 
werkelijk vergoed 
krijgt 

Klik- of kunstgebit? 
VGZ en Menzis 
vergoeden 
beduidend minder 
als uw tandarts 
geen contract heeft 
en vragen ook een 
extra eigen bijdrage

UW 
BASISVERZEKERING 

vergoedt mondzorg tot 
18 jaar, ingrepen bij de 
kaakchirurg, maar geen 
beugel, implantaat of 

kroon

UW TANDARTS-
VERZEKERING 

heeft ieder jaar 
dezelfde naam, maar 

de voorwaarden 
veranderen soms 

ingrijpend

HOEVEN NIET 
SAMEN  

u bent vrij om basis- en 
tandartspolis bij  twee 

verschillende 
verzekeraars af te 

sluiten

in samenwerking met 
VergelijkMondzorg.nl

http://VergelijkMondzorg.nl


Budget, Natura, of Restitutie - Zorgverzeke-
raars zijn graag vaag over invulling van deze 
termen. Als er onvoldoende gecontracteerde 
zorgverleners zijn kunt u met een budgetpolis 
vaak toch rekenen op een vergoeding bij een 
niet-gecontracteerde arts. Een restitutiepolis 
biedt vrije-artsenkeuze, maar daar proberen 
verzekeraars nu ‘restitutie-kortingen’ in te 
voeren als u naar een niet-gecontracteerde 
arts gaat. Soms wordt de echte ‘vrije-
artsenkeuze’ vervangen door een beperktere 
‘vrije-zorgkeuze’. Lees goed of uw 
(basis-)polis voldoet voor de plaatsen waar u 
uw zorg geniet. 

Zelfde naam, ander product - De naam van 
uw tandartsverzekering wijzigt niet elk jaar, 
maar de vergoedingen vaak wel. U bent klant 
van uw verzekeraar en heeft als consument 
recht op zekerheid en goede voorlichting.  

Verzekerd bij ongevallen - Een tandarts-
verzekering is vaak niet voldoende als er 
sprake is van een ongeluk waarbij er veel en 
uitgebreide behandelingen nodig zijn om uw 
gebit weer te herstellen. Sommige polissen 
bieden naast een gewone tandarts-
verzekering een ongevallenverzekering van 
tot wel 10.000 euro; oa. Delta Lloyd, VGZ, 
Menzis, Ditzo, maar ook alle polissen 
afgesloten via Independer worden genoemd. 

Prijzen lager, premie omhoog, dekking 
omlaag - Ook al liggen na de tariefdaling van 
2015 de prijzen bij de tandarts straks in 2017 
nog steeds lager dan ze in 2013 waren, toch 
zien we opnieuw de tandartsverzekeringen 

duurder worden. Bovendien schrappen 
verschillende verzekeraars specifieke 
vergoedingen, of stellen ze aanvullende 
eisen. Kies als klant dus bewust. 

Nettovergoedingen - Verstandig is het om te 
berekenen of een tandartsverzekering een 
goed aanbod is. Hoeveel premie betaalt u en 
op hoeveel vergoeding heeft u eventueel 
recht? Het verschil hiertussen noemt men de 
nettovergoeding en VergelijkMondzorg heeft 
deze voor elke polis berekend. 

Eigen risico - Het eigen risico van 385 euro 
geldt alleen voor de basisverzekering, niet 
voor de aanvullende tandartsverzekering en 
ook niet voor mondzorg voor personen jonger 
dan 18 jaar. 

Front-tandvervanging van 18 naar 22 jaar - 
Wanneer blijvende snij- of hoektanden niet 
zijn aangelegd of verloren zijn gegaan door 
een ongeval, vergoedt de basisverzekering 
vanaf 2017 tot 22 jaar de vervanging door 
kronen op implantaten.

MEER INFO? BEZOEK VERGELIJKMONDZORG.NL 
Er zijn bij een aantal verzekeraars grote veranderingen in de 
tandartspolissen. Veel mensen vinden het lastig om de kleine lettertjes elk 
jaar weer met elkaar te moeten vergelijken. VergelijkMondzorg.nl zet alle 
kleine lettertjes overzichtelijk op een rij en rekent u ook voor welke 
maximale vergoeding u krijgt voor een bepaalde premie. Ook al 
verandert u niet van pakket, is het toch verstandig om de eventuele 
wijzigingen in uw pakket na te gaan en te bekijken of u nog steeds de 
juiste verzekering voor uw situatie heeft. Verder leest u er uitgebreidere 
informatie over de zaken die in deze brief zijn besproken.

http://vergelijkmondzorg.nl
http://vergelijkmondzorg.nl

