
 

                                 
 

Informatie Collectieve zorgverzekering 2018 
 
Ferm Werk biedt ook in 2018 een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. 
U kunt dus kiezen uit twee zorgverzekeraars en uit meerdere aanvullende pakketten. Bij beide 
verzekeraars kunt u vergoeding krijgen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen 
bijdragen  voor de WMO en Wlz. U kunt ook het verplicht eigen risico meeverzekeren. VGZ en 
Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid. 
 

De voordelen 
Wie meedoet profiteert altijd van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk een 
korting aan iedereen die meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Behoort u met 
uw inkomen tot de laagste inkomensgroep, dan is de premie nog lager. Ferm Werk betaalt dan namelijk 
elke maand een bijdrage van € 15 aan de verzekeraar. U ziet dit terug als een korting op de premie. Als 
u het eigen risico meeverzekert, dan worden deze kosten over het jaar gespreid zodat u niet wordt 
verrast door een hoge rekening die in één keer betaald moet worden. Bij VGZ zijn de kosten van 
meeverzekeren van het eigen risico ook minder dan het volledig eigen risico. 
 

Financiële voorwaarden  
De inkomensgrens voor deelname is 140% van de bijstandsnorm die hoort bij uw gezinssituatie. Het 
maximum inkomen voor recht op de premiebijdrage is 110% van de bijstandsnorm.  
De vermogensgrens voor deelname is dezelfde als voor de huurtoeslag. De overwaarde van een eigen 
woning wordt hierbij niet meegeteld. 
U vindt een overzicht van de bedragen in het infoblad Voorwaarden inkomen en vermogen.  
 

De collectieve zorgverzekering in 2018 
Het pakket van de verplichte basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Er zijn in 2018 een paar 
wijzigingen: 

 U betaalt geen eigen risico voor het stoppen-met-roken-programma uit de basisverzekering 

 Bij artrose aan heup of knie kunt vanaf de eerste behandeling oefentherapie krijgen op grond 
van de basisverzekering; u betaalt wel eigen risico 

 Bij immuuntherapie kunt u vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer 
Het verplicht eigen risico blijft  € 385. De zorgtoeslag wordt naar verwachting iets hoger. De 
(maximum)bedragen worden in december bekendgemaakt. VGZ en Zorg en Zekerheid hebben ook een 
paar wijzigingen aangebracht in de aanvullende pakketten voor 2018.  
 
VGZ  
VGZ  biedt naast de basisverzekering keuze uit 3 aanvullende pakketten met oplopende premies.  
U en uw partner hoeven niet hetzelfde pakket te kiezen. Meeverzekerde kinderen krijgen het meest 
uitgebreide pakket. Voor ergotherapie komt er een aparte vergoeding. U hoeft hiervoor niet het budget 
voor beweegzorg aan te spreken. Voor een plaswekker kunt u bij elke leverancier terecht. Er is geen 
verwijzing nodig. De totale premie (basisverzekering plus aanvullende verzekering) stijgt enkele euro’s 
voor de duurdere pakketten.   
 
Pakket 1: Compact  
Hierin worden verschillende kosten vergoed die niet in de basisverzekering zitten o.a. een vergoeding 
voor fysiotherapie en ergotherapie, brillen en lenzen en de tandarts. De vergoedingen zijn niet zo hoog 
waardoor de premie laag is. Het pakket is geschikt voor mensen die niet veel zorgkosten hebben. 
Pakket 2:  Compleet 
Een hogere vergoeding dan in pakket 1 voor: beweegzorg, brillen en lenzen en de tandarts. Maar ook 
voor orthodontie, de eigen bijdrage WMO en Wlz  en vervangende mantelzorg.  
Pakket 3:  Compleet plus verzekering eigen risico 
De vergoedingen zijn hetzelfde als bij pakket 2, maar daarnaast is het verplicht eigen risico van € 385,- 
meeverzekerd. Als u het eigen risico volledig verbruikt, dan bespaart u over een heel jaar € 32. Dit 
pakket is geschikt als u veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een chronische aandoening. 
 
  



 
Zorg en Zekerheid 
Zorg en Zekerheid biedt naast de basisverzekering keuze uit 2 aanvullende pakketten: 

 
Pakket 1: Standaard  
Verschillende veel voorkomende kosten die niet in de basisverzekering zitten worden vergoed, 
waaronder fysiotherapie, anticonceptie, brillen en lenzen, tandarts en de eigen bijdrage Wlz of WMO. 
Pakket 2:  Top 
Voor verschillende kosten zijn er hogere vergoedingen dan in pakket 1, bijvoorbeeld voor alternatieve 
behandelingen, geneesmiddelen, fysiotherapie en hoortoestellen. Daarnaast zijn er vergoedingen voor 
orthopedisch schoeisel, ADHD-geneesmiddelen, mantelzorg en sterilisatie. Dit is een geschikt pakket 
voor mensen met hoge zorgkosten. 
Uitbreiding: Afkoop eigen risico 
Beide pakketten kunt u uitbreiden met afkoop van het verplicht eigen risico. Hierdoor voorkomt u dat u 
dit misschien al in het begin van het jaar in één keer moet betalen.  
 
Premies 2018 
In de tabel ziet u wat de premies zijn voor de verschillende pakketten in 2018. 
 

verzekering en pakket met premiekorting zonder premiekorting 

vgz met av compact € 111,68 € 126,68 

vgz met av compleet € 134,78 € 149,78 

vgz met av compleet + verzekering eigen risico € 164,18 € 179,18 

z+z met av standaard € 119,84 xxx 

z+z met av standaard + afkoop eigen risico € 151,79 xxx 

z+z met av top € 142,61 xxx 

z+z met av top + afkoop eigen risico € 174,56 xxx 

 
Let op! 
Bij Zorg en Zekerheid kunt u alleen meedoen als u behoort tot de laagste inkomensgroep. Wilt u een 
verzekering bij Zorg en Zekerheid maar komt u niet in aanmerking voor de bijdrage van Ferm Werk? 
Dan gelden de hier getoonde pakketten en premies niet voor u. U kunt gebruik maken van de gewone 
aanvullende pakketten (Standaard of Top). Die hebben minder dekking en een lagere premie. U krijgt 
daarop wel nog een korting. Meer informatie kunt u krijgen van Zorg en Zekerheid. 
 

Meer informatie en aanmelden 
 Via internet 

Wilt u de mogelijkheden van de collectieve zorgverzekering uitgebreider bekijken, ga dan naar de 
website www.gezondverzekerd.nl en selecteer uw gemeente. U vindt daar gedetailleerde informatie 
over de verschillende pakketten zodat u goed kunt vergelijken. Er is zelfs een handige keuzehulp die u 
helpt de verzekering te kiezen die past bij uw wensen en behoeften. Als u een keus hebt gemaakt, kunt 
u zich meteen aanmelden. De zorgverzekeraar en Ferm Werk krijgen bericht van uw aanmelding.  
Dit is de snelste en makkelijkste manier om u aan te melden. Heeft u geen beschikking over een 
computer met internet? Dan kent u misschien wel iemand in uw omgeving die u kan helpen.  

 Met een formulier 
Wilt u zich toch liever aanmelden met een formulier? Dan kunt u bij Ferm Werk een informatiepakket 
opvragen met informatie over de verzekeringspakketten en aanmeldingsformulieren. Voor aanmelding 
heeft u een aanmeldformulier van de verzekeraar nodig en een aanvraag formulier van Ferm Werk.  
Vul het aanmeldingsformulier van de door u gekozen verzekeraar in en het aanvraagformulier van Ferm 
Werk. Lever beide formulieren in bij Ferm Werk of stuur ze op. Ferm Werk controleert of u voldoet aan 
de financiële voorwaarden en stuurt uw aanmelding door naar de verzekeraar.  
 
Als uw aanmelding is verwerkt, dan stuurt de verzekeraar u de polis. Ferm Werk informeert u of u recht 
hebt op deelname en premiekorting. 
 
Let op! 
Overstappen van zorgverzekering kan met ingang van 1 januari maar alleen als er geen 
betalingsachterstand is uw huidige verzekeraar. Mensen die al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid of 
VGZ kunnen eventueel ook gedurende het jaar overstappen naar het collectief van Ferm Werk. 
 
Al collectief verzekerd? 
Bent u al collectief verzekerd via Ferm Werk? Dan overweegt u misschien om een ander pakket te 
nemen of over te stappen naar de andere verzekeraar. Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, moet u 
ook controleren of u in aanmerking komt voor de premiekorting. U ontvangt hierover een brief van Ferm 
Werk. Daarin leest u wat wij van u verwachten zodat alles goed verloopt vanaf januari.  

http://www.gezondverzekerd.nl/

