
UPIVA Zorg kick-off 2021



Programma
1. Belangrijkste veranderingen in 2022

2. Toelichting op belangrijkste wijzigingen bij samenwerkende zorgverzekeraars

3. Misverstanden over zorgverzekeringen

4. Introductie nieuw aanbod: de bewuste keuze van United Consumers

5. Waarom blijven (collectieve) zorgverzekeringen ook na 2022 belangrijk?

6. Uitleg zorgvergelijker (video)

7. Samenwerking met Voogd & Voogd



2.Belangrijkste veranderingen

• Betaalbaarheid zorg staat onder druk

• Weinig verandering in het basispakket

• Gemiddelde premieverhoging basisverzekering (BV) is €4,- per maand (>3%)

• Flinke verschillen in premie-aanpassing: van kleine daling tot fikse stijging

• Verzekeraars zetten meer en meer in op budgetpolissen (voorsorteren op 2023)

• Focus komt daarnaast vooral te liggen op collectiviteiten; en combinatie met vitaliteitsprogramma’s 

voor medewerkers.

• Uiteindelijk kiest de verzekerde: meestal op prijs!

• Verwachting: downgrading basisverzekering en aanvullende verzekeringen

• UPIVA biedt vanaf nu ook mogelijkheid te kiezen voor een budgetpolis.



3.Toelichting op belangrijkste 
wijzigingen verzekeraars

Veel kleine wijzigingen, zoals collectiviteitskortingen. Meeste verzekeraars bewegen minimaal (in 

acties, niet per sé in premie), zoals:

• Menzis: focus op online aanbiedingen

• VGZ: blijft onderscheid bieden tussen de Consumenten lijn, Werkt lijn en Zorgt lijn 

Uitzonderingen:

• CZ

• OHRA

• Nationale-Nederlanden

• Zilveren Kruis



3.Toelichting op belangrijkste 
wijzigingen verzekeraars

CZ heeft 2 nieuwe aanvullende pakketten in de collectieve lijn:

• Compact Collectief met 6x fysiotherapie, spoedzorg buitenland en reisvaccinaties, health 

check. Premie € 6,95 bruto per maand

• Compact Tandarts Collectief met Tandartskosten vergoedt tot € 250,- per jaar. Premie € 13,95 

bruto per maand

Opvallend is dat ook CZ de tandartsverzekeringen om heeft gegooid van € 450,-, dan wel 

€ 1150,- dekking naar € 250,-, € 500,- of € 1150,- dekking.





De korting voor de overige vrijwillig eigen risico bedragen 

blijven gelijk. Een samenvatting:

•€ 100 (€ 485 eigen risico) € 40 korting per jaar

•€ 200 (€ 585 eigen risico) € 80 korting per jaar

•€ 300 (€ 685 eigen risico) € 120 korting per jaar

•€ 400 (€ 785 eigen risico) € 160 korting per jaar

•€ 500 (€ 885 eigen risico) € 250 korting per jaar



• Nieuw: Tandongevallendekking in alle aanvullende

(tandarts)verzekeringen. Vergoeding max € 20.000,-

• Nieuwe instap-AV: OHRA Compact. Nog onder de OHRA Sterk.

-Fysiotherapie 6 behandelingen

-Spoedzorg buitenland 100%

-Tandongevallen € 20.000

• Nieuwe app ‘Vraag de dokter’



Gaat van Restitutie naar Combinatiepolis

Was: Volledige keuzevrijheid van zorgverlener en 100% vergoeding

Wordt: Maximale keuzevrijheid. Met alléén maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg 

GGZ & Wijkverpleging (thuiszorg) én fysio- of oefentherapie.

Korting op de Aanvullend Compleet komt terug: 5%





Nieuwe combinatiepakketten (zorgbundels) bovenop bestaand aanbod

• Jij & Gemak (voorheen AV Combi): Fysiobehandelingen, uitgebreide buitenland dekking, 

mondzorg

• Jij & Jonge kinderen: Osteopathie, hydrotherapie, voedingsadvies, cursussen (EHBO, 

slaap..), anticonceptie, fysiobehandelingen, uitgebreide buitenland dekking, mondzorg

• Jij & Pubers: Orthodontie, behandelingen voor een gave puberhuid, mentale ondersteuning 

bij het vormen van de persoonlijkheid, sterilisatie, fysiobehandelingen, uitgebreide buitenland 

dekking, Mondzorg

• Jij & Vitaal: Vitaliteitsonderzoek en coaching, voedingsadvies, brillen en lenzen, 

fysiobehandelingen, Uitgebreide buitenlanddekking, mondzorg



Laatste 8 aanvullende branchepakketten gaan in 

per 1-1-2022:

• 15 branches met sectorspecifieke 

pakketten en dito vergoedingen

• Alles automatisch ingeregeld in 

onze vergelijkers

• ZK ziet dit als nieuw keuzeargument 

met verlagen en verdwijnen korting



4.Misverstanden over zorgverzekeringen

1. Zorgverzekeraars geven straks geen kortingen meer op hun polissen

FOUT: Er worden geen kortingen meer gegeven op de basisverzekering. 

Op de AV en TV mag wel premiekorting gegeven worden

2. De collectiviteiten worden afgeschaft per 2023

FOUT: Verzekeraars en het intermediair blijven het nut 

zien van een collectieve zorgverzekering. 

3. Met een aanvullende verzekering krijg je betere zorg in het ziekenhuis

FOUT: Ziekenhuiszorg zit in de basisverzekering



4.Een budgetpolis vergoedt niet alle behandelingen

FOUT: Budgetpolissen sluiten géén behandelingen uit. 

LET OP: je bent wel beperkt in je keuze voor gecontracteerde zorgaanbieders

5. Zorgverzekeraars kunnen mij weigeren te accepteren

Ten dele FOUT. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Dit betekent dat 

verzekeraars iedereen moet accepteren voor de basisverzekering. Voor aanvullende- en/of 

tandartsverzekeringen met een medische selectie kan de verzekeraar je weigeren. Je krijgt dan 

het eerst mogelijke pakket zonder medische selectie



5. Introductie nieuwe prijspolis: 
de Bewuste Keuze 
Belangrijkste kenmerken

• Lage prijs: €114,90 per maand (geen verdere korting)

• Complete dekking basiszorg

• Ruim aanbod aan zorgverleners (door VGZ gecontracteerd)

• Vergoedingen: gecontracteerd :100%

-niet gecontracteerd: 65% van gemiddeld tarief

• Andere voordelen: -eigen huisartskeuze

-ruime keuze zorgverleners

-alle Nederlandse ziekenhuizen

-gratis fitter app

• Keuze uit 3 aanvullende- en 2 tandartsverzekeringen.

• Bijzonderheden: eenmalige vergoeding adviseur van €50,- per polis

-portefeuillerecht is voor UC

Vooral interessant: voor mensen die voor lage prijs kiezen en bij planbare zorg zich vooraf 

oriënteren op gecontracteerde zorgverleners.



6. Belang van collectieve 
zorgverzekeringen in 2022 en daarna

• Biedt contactmomenten voor inhoudelijk gesprek over zorg- en inkomensverzekeringen

• Is toegang tot cross-sell op andere producten

• Beschermt portefeuille tegen rechtstreeks werkende verzekeraars en vergelijkers

• Kan een mooie toevoeging aan omzet vormen

• Kwaliteit van adviesverlening krijgt een impuls; daarbij biedt UPIVA alle noodzakelijke 

ondersteuning



7.Uitleg zorgvergelijker

https://www.youtube.com/watch?v=I5OmP4fx0xc
https://www.youtube.com/watch?v=I5OmP4fx0xc


8. Voordelen samenwerking 
Voogd & Voogd

1. Alles onder één dak: zorg – schade (particulier & zakelijk) – inkomen – arbodienstverlening –

eigen providerboog

2. Eén platform (Voogd-platform) = één loket

3. Specialistische ondersteuning op het gebied van zorg/schade/inkomen/arbodienstverlening

4.  Strategische partner voor de onafhankelijke adviseur

5.  Schaalvoordelen voor verzekerden 



Over Voogd & Voogd

1. Voordeelpakket

2. Backoffice

3. Prolongatie Polis Check  

4. Service-abonnement

5. API Store

6. Polismap

7. Voogd Academy

8. Webtotaal

9. Meer rendement  



Succes met deze campagne!

• De vergelijkers & toolkits staan uiterlijk maandag live

• Vragen of hulp nodig bij een wervingsactie? Neem contact met ons op!

• Werken met 2 zorgteams: voor u als adviseur & voor uw relaties

• Contactgegevens voor u als adviseur: 088 – 000 8320 / zorg@upiva.nl

• Contactgegevens voor uw relaties: 088 – 000 8333 / zorg@upiva.nl

mailto:zorg@upiva.nl
mailto:zorg@upiva.nl

