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Verzekering orthodontie (2)
In de vorige column hebben we het gehad over
verzekeringen voor orthodontie. Beugels zitten
doorgaans niet in de basisverzekering, dus in
het algemeen geldt dat wie zich niet aanvullend
verzekert, de hele beugel zelf moet betalen.
Inmiddels zijn de nieuwe voorwaarden
van de verzekeraars bekend gemaakt. De
meeste verzekeringen zijn min of meer gelijk
gebleven. Uitzonderingen zijn De Friesland
en Interpolis. Bij De Friesland is de beugel
zelfs helemaal uit het laagste aanvullende
pakket gehaald, terwijl de vergoeding in het
hoogste pakket beduidend lager is geworden.
Interpolis heeft de vergoeding in beide
pakketten fors verminderd. Indien u bij één
deze maatschappijen verzekerd bent, dan is
het raadzaam om te kijken of het niet beter is
over te stappen naar een andere verzekeraar.
Op
de
site
www.vergelijkmondzorg.nl/
orthodontie zijn uitgebreide overzichten te
vinden over vergoedingen en premies van
verschillende verzekeraars. Helaas is de lijst
niet compleet, zo kunnen de aanvullende
verzekeringen van Promovendum en National
Academics ook interessant zijn.
Ook kan men zien of de verzekeraar een
wachttijd heeft. Zo heeft Menzis een jaar

wachttijd. Ouders die bij Menzis verzekerd
zijn en denken dat hun kind binnen niet al
te lange tijd een beugel nodig hebben wordt
aangeraden nu al een aanvullende verzekering
af te sluiten. De behandeling kan dan in januari
2018 starten.
Voor volwassenen is het heel lastig om een
verzekering met directe ingang af te sluiten.
Vaak zijn er wachttijden of wordt er een
vragenlijst overlegd waarin gevraagd wordt of
men al met een orthodontische behandeling
bezig is of in 2017 wil starten. Wanneer men
dan ja invult, dan kan dit leiden tot weigering
van afsluiting van de verzekering of uitsluiten
van vergoeding.
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