
 
 

 
 
Restitutiepolis - informatie voor cliënten 
 
1) Wilt u zelf uw behandelaar binnen de gezondheidszorg kiezen? 
...en wilt u ook dat deze behandeling volledig vergoed wordt door uw zorgverzekering? 
Zorg dan dat u bij de keuze van een basisverzekering kiest voor een restitutiepolis. 
 
2) Wat is het verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis? 
Bij de basisverzekering kunt u kiezen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Tegenwoordig zijn 
er ook mengvormen. 
 
Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat verzekerden met een 
restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen, in principe zonder extra kosten. 
 
Bij een naturapolis krijgt u de behandeling alleen volledig vergoed als u kiest voor een arts of 
behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Gaat u met een naturapolis 
naar een behandelaar met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u doorgaans 
slechts een deel van de kosten vergoed. 
 
Bij een restitutiepolis kan het zijn dat u de rekening moet voorschieten. Deze kunt u later bij uw 
zorgverzekeraar declareren. Bij veel vrijgevestigde zorgverleners zijn hierover wel afspraken te 
maken. 
 
3) Is een restitutiepolis veel duurder dan een naturapolis? 
Een restitutiepolis is soms maar een paar euro duurder dan een naturapolis. 
Op www.alleverzekeringenopeenrij.nl/ziektekosten/restitutiepolis.html kunt u de premies van alle 
aanbieders van een restitutiepolis op een rij zien. Ook hierbij geldt dat internetverzekeringen het 
goedkoopste zijn. 
 
4) Vergoeden alle restitutieverzekeringen hetzelfde bedrag? 
Helaas niet. Het blijkt dat de maximum bedragen nogal uiteen kunnen lopen. Bovendien zijn veel 
verzekeringen op hun website hier niet duidelijk over. Er worden diverse termen gebruikt bij het 
overzicht over de vergoedingen, die allemaal wat net wat anders betekenen, bijvoorbeeld: 
1) NZA-tarief 2) Marktconform tarief en 3) Gecontracteerde tarief. 
 
Ter illustratie vergelijken we hieronder de vergoeding van drie verzekeringen voor een behandeling 
in de Generalistische Basis GGZ, productgroep Intensief, in het jaar 2014. Uw behandelaar kan en 
mag het NZA tariefvragen, dat is namelijk het maximale tarief vastgesteld door de overheid. 
 
ONVZ vergoedt het NZA tarief:  € 1212,41 
DITZO vergoedt het gecontracteerde tarief:  € 1091,17 
DSW vergoedt een marktconform tarief :  € 909,31 
 
Bij het kiezen van een zorgverzekering raden wij u dan ook aan om niet alleen naar de premie te 
kijken, maar ook naar de vergoedingen. Als u er niet uitkomt op de website kunt u het beste navraag 
doen bij de verzekering. 
 
Let op  Zorg dat u uw antwoord zwart op wit hebt, want helaas blijkt dat verschillende medewerkers 
van de verzekeraar aan de telefoon niet altijd dezelfde antwoorden geven.   

http://www.alleverzekeringenopeenrij.nl/ziektekosten/restitutiepolis.html

