Overzicht wijzigingen zorgverzekering 2021
Algemeen
Betaaltermijnkorting

Verandering: 	vanaf 2021 krijgt u 1% korting als u premie per jaar betaalt, of 0,5% korting bij betaling per halfjaar.
In 2020 was dit respectievelijk 2% en 0,75%

Korting bij vrijwillig gekozen eigen risico

Verandering: 	de korting die u ontvangt als u kiest voor een vrijwillig eigen risico bij de basisverzekering Basis Zeker verandert.
U kunt kiezen uit een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500.
Voor elke stap hoger ontvangt u in 2021 een korting van € 3,50. In 2020 was dit € 4.
De korting bij de basisverzekeringen Basis Budget en Basis Exclusief blijft ook in 2021 € 4.

Basisverzekering
Geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke
doelgroepen

Nieuw: 	in 2021 wordt de zorg voor verschillende specifieke patiëntgroepen onderdeel van de basisverzekering.
Onder deze specifieke groepen vallen bijvoorbeeld:
	• oudere mensen met complexe aandoeningen (somatische en/of psychische)
	• mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson,
de ziekte van Huntington, Korsakov of multiple sclerose
	• mensen met niet-aangeboren hersenletsel
	• mensen met een verstandelijke beperking
Nieuw: 	is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma voor bovengenoemde patiëntgroepen?
Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie in verband met COPD
(18 jaar en ouder)

Verandering: 	in 2021 wordt voor de groep patiënten in subcategorie B2* het aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar
70 behandelingen maximaal. In de opvolgende jaren is het maximum 52 behandelingen per jaar. In 2020 was de vergoeding
in het eerste jaar maximaal 27 behandelingen en in de opvolgende jaren was het maximum 3 behandelingen per jaar.
De rest van categorie B (‘B1**’) houdt de vergoeding zoals die nu is vastgesteld voor categorie B (27 behandelingen in
het eerste jaar en maximaal 3 per jaar in de daaropvolgende jaren).
	De zorgverlener beoordeelt binnen welke categorie een patiënt valt.
	* B2: GOLD-Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit.
	** B1: GOLD-Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en bij een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit.

Eigen risico bij orgaandonatie

Verandering: 	in 2021 betaalt u geen verplicht en/of vrijwillig gekozen eigen risico meer voor orgaandonatie.
In 2020 moest dit nog wel.

Geriatrische revalidatie

Nieuw: 	in 2021 mag de specialist ouderengeneeskunde ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg vanuit de thuissituatie
nadat een geriatrisch assessment heeft plaatsgevonden.

Medisch Specialistische Zorg

Nieuw: 	in 2021 mag een klinisch technoloog en een orthoptist (alleen als het om oogzorg gaat) ook een verwijzer zijn.

Overzicht wijzigingen zorgverzekering 2021
Basisverzekering (vervolg)
Veranderingen in afspraken over vergoeding
zorgkosten voor Verenigd Koninkrijk
(inclusief Gibraltar) en Marokko

Verandering: 	Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels
met de Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf dat moment geen gebruik meer kunt maken van de vergoedingsafspraken
zoals die in 2020 gelden.
N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. U heeft vanaf 2021 alleen recht op een vergoeding van spoedeisende
zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering, eventueel aangevuld met een vergoeding vanuit uw
aanvullende verzekering.
Verandering: 	op het op moment dat dit overzicht is gemaakt, is het Verenigd Koninkrijk nog in onderhandeling met de EU over verlenging
van het verdrag met betrekking tot de vergoeding van spoedeisende zorgkosten. Wanneer het Verenigd Koninkrijk geen
verdrag sluit met de EU, kunt u in 2021 geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken zoals die in 2020 gelden,
door gebruik te maken van de EHIC-kaart.
Ook kunt u geen toestemming meer krijgen voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier. U heeft nog wel recht op een
vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering, eventueel aangevuld
met een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Eerstelijns verblijf

Nieuw: 	in 2021 heeft u vooraf toestemming van ons nodig wanneer u wilt verblijven in een niet door ons gecontracteerd eerstelijns verblijf.

Diabeteshulpmiddelen, incontinentiemateriaal,
stoma- en verbandmaterialen en medische voeding

Verandering: 	in 2021 krijgt u deze hulpmiddelen alleen volledig vergoed wanneer u deze koopt bij een door ons gecontracteerde medisch
speciaalzaak. In 2020 kon u hiervoor ook terecht bij apotheken.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck

Nieuw: 	in 2021 vergoeden wij ook de kosten van littekentherapie door een huidtherapeut.
Verandering: 	krijgt u fysiotherapie in verband met etalagebenen? Dan moet de behandeling worden uitgevoerd door een fysiotherapeut
die is aangesloten bij het netwerk Chronisch ZorgNet voor de specialisatie etalagebenen.

ZV-WZG-BV (2021)

Verandering: 	krijgt u fysiotherapie in verband met Parkinson? Dan moet de behandeling worden uitgevoerd door een fysiotherapeut
die is aangesloten bij het netwerk ParkinsonNet.
Stoppen-met-rokenprogramma

Verandering: 	voor 2021 wordt een beperkt aantal apotheken gecontracteerd voor medicatie om te stoppen met roken (SMR).
Deze medicatie wordt alleen volledig vergoed als u naar een van deze gecontracteerde apotheken gaat. Op dit moment
zijn nog niet alle contracten gesloten. U vindt een actueel overzicht van de gecontracteerde apotheken op iak.nl/zorgverleners.
Nieuw afgesloten contracten worden aan het overzicht op de website toegevoegd. Voor SMR-medicatie bij de gecontracteerde
apotheken betaalt u geen eigen risico. Gaat u naar een apotheek die niet voor SMR-medicatie is gecontracteerd?
Dan kan de vergoeding lager zijn. Daarnaast worden de kosten verrekend met het eigen risico.

Reglement Zvw-pgb

De wijzigingen in het reglement Zvw-pgb vindt u in een apart document op onze website, op de pagina ‘Downloads bekijken’

