
Wijzigingen zorgverzekering 2023

Per 1 januari 2023 verandert een aantal voorwaarden en vergoedingen
van uw zorgverzekering. Wij informeren u graag over de belangrijkste wijzigingen.
Een actueel overzicht van de wijzigingen vindt u op www.cz.nl/wijzigingen-collectief.

Uw verplicht eigen risico voor 2023 is € 385.

Basisverzekering

NIPT
Zwangeren met een medische indicatie betalen per 2023 geen eigen risico meer voor de NIPT. Voor zwangeren

zonder medische indicatie is de NIPT per 1 april 2023 ook kosteloos.

Vitamine D
Per 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D om een vitamine D tekort te voorkomen of te behandelen niet

meer vergoed vanuit de basisverzekering.

Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen
De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Bekijk deze tarieven

op www.cz.nl/eigenbijdrage.

Voetzorg
De overheid is van plan om in 2023 voor meer medische aandoeningen voetzorg te gaan vergoeden. Deze wijziging

is nog niet definitief. Vanaf half november vindt u op www.cz.nl/wijzigingen alle informatie over deze vergoeding.

Medicijnrol
In een medicijnrol zitten meerdere geneesmiddelen per innamemoment. Gebruikt u zo’n medicijnrol? Dan is deze

informatie belangrijk voor u. Tot 1 januari 2023 worden voor elk geneesmiddel apart apotheekkosten in rekening

gebracht. Vanaf 2023 wordt voor de medicijnrol een abonnementsbedrag in rekening gebracht. Dit wordt vergoed

vanuit de basisverzekering. U betaalt wel eigen risico.



Aanvullende verzekering

Anticonceptie
De vergoeding voor anticonceptie gaat van € 200 per jaar naar 100%.

Huidtherapie
Om een vergoeding te krijgen voor een huidbehandeling (acne, camouflage of ontharing) moet uw
schoonheidsspecialist voortaan ingeschreven staan in het SKIN-register.

U heeft het recht om uw verzekering per 1 januari 2023 te beëindigen. Dat kan tot en met 31 december 2022. Past CZ de voorwaarden of

de premie van uw polis gedurende het jaar aan in uw nadeel? Dan mag u uw zorgverzekering wijzigen of opzeggen binnen 30 dagen

nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gebracht

Aan de inhoud van deze wijzigingskaart  kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de verzekeringsvoorwaarden en de zorgverzekeringskaart

van uw zorgverzekering aanvragen bij CZ Klantenservice of bekijken op www.cz.nl/voorwaarden.
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Waar kunt u terecht als u zorg nodig hebt?
Benieuwd met welke zorgverleners wij afspraken hebben gemaakt voor 2023?

En of er beperkte afspraken gelden? Kijk dan op www.cz.nl/zorgvinder.


