
PE Zorgverzekeringen

Examentraining Amweb

PE-examen Zorgverzekeringen
Aantal vragen 20

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 6

Max. te behalen punten 26

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Sommige aanvullende 
ziektekostenverzekeringen 
dekken eigen bijdragen die 
van toepassing kunnen zijn op 
de basiszorgverzekering.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_zorgverzekering_2018.pdf
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Casus

Bijlage:

• Zorgverzekeringsvoorwaarden

Arianna (30) is alleenstaand en werkt momenteel als tandartsassistente. Binnenkort wil zij anderhalfjaar een geneeskundige studie 

volgen in Duitsland, waar zij ook gaat wonen. Omdat ze weinig heeft gespaard, moet ze in Duitsland een parttime (bij)baan zoeken. 

https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Casus%2080_2018_Zorgverzekeringsvoorwaarden.pdf
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Vraag 1
Is zij door haar studie zorgverzekeringsplichtig in Duitsland?

 a. Nee, zij blijft verzekeringsplichtig in Nederland.

 b. Ja, haar verzekeringsplicht verplaatst naar Duitsland.

 c. Dit mag Arianna zelf weten.

Toetsterm:

3e.2 De kandidaat kan klanten actief informeren gedurende de relatie.

Feedback:

In beginsel blijft de zorgververzekeringsplicht in Nederland bij een studie in het buitenland. De verzekeringsplicht verplaatst naar 

het studieland als iemand loon ontvangt in het studieland. Door die loon wordt de student belastingplichtig in het studieland en 

daarmee ook daar verzekeringsplichtig.

 Praktische tip:

Onder loon wordt ook een stagevergoeding verstaan. Als de student in het buitenland stage gaat lopen en ook een stagevergoeding 

ontvangt, verplaatst de zorgverzekeringplicht ook naar het studieland.



4Examentraining Amweb | PE ZorgverzekeringenHoffelijk 2018 ©

Vraag 2
Rik, de vader van Arianna, heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft en binnenkort start met immuuntherapie. Arianna heeft haar 

studie onderbroken om haar vader te helpen. 

Arianna vraagt zich af of de taxikosten die haar vader moet maken als zij haar vader niet zelf naar het ziekenhuis kan brengen, wel 

worden vergoed. Ze heeft jou (als haar adviseur) ook de voorwaarden van de zorgverzekering toegestuurd. Rik is niet aanvullend 

verzekerd. Het ziekenhuis ligt op vijf kilometer afstand en Rik doet beroep op een gecontracteerd taxibedrijf. Voordat hij de taxi 

neemt naar het ziekenhuis, vraagt Rik – indien nodig – toestemming aan de zorgverzekeraar.

Welk bedrag wordt vergoed als de totale kosten op jaarbasis uitkomen op € 200,- en Rik het eigen risico voor het betreffende 

kalenderjaar al heeft verbruikt?

Gebruik de bijlage voor het beantwoorden van deze vraag.

 Antwoord: € 97,-

Toetsterm:

2e.7 De kandidaat kan de polisdekking van de zorg- en/of ziektekostenverzekering toelichten.

Feedback:

Onder de basiszorgverzekering geldt voor immuuntherapie dat zittend ziekenvervoer wordt vergoed. Als de verzekerde 

maximaal 200 kilometer voor een enkele reis naar ziekenhuis reist en het taxibedrijf gecontracteerd is, worden de taxikosten 

100% vergoed. Wel geldt er een eigen bijdrage van € 103,- per kalenderjaar. Als de kosten hoger uitkomen dan € 103,-, is er 

eventueel ook een eigen risico van toepassing.

Rik had geen openstaand eigen risico meer. Dat betekent dat hij van de € 200,- aan taxikosten in totaal zelf € 103,- moet betalen 

(eigen bijdrage) en er dus € 97,- wordt vergoed.

 Praktische tip:

Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen dekken de eigen bijdrage van € 103,- wel af.
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Vraag 3
Heleen, de zus van Arianna, heeft al zes maanden de nominale premie bij haar zorgverzekeraar niet betaalt. Dit is € 120,- per maand. 

Haar dossier is inmiddels overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hierdoor betaalt zij nu een bestuursrechtelijke 

premie van € 140,- per maand. Naast de bestuursrechtelijke premie moet zij haar opgebouwde schuld van € 800,- aflossen bij de 

zorgverzekeraar. Hiervoor gaat zij een betalingsregeling treffen, waarin zij in totaal € 160,- gaat betalen voor zowel de verzekerings-

premie als voor de aflossing van de schuld.

Binnen hoeveel maanden heeft zij haar zorgverzekeringsschuld volledig afgelost?

 Antwoord: 20 maanden

Toetsterm:

2e.8 de kandidaat kan berekenen wat de consequenties zijn van het niet verzekerd zijn en het niet betalen van de premie 

(inclusief wanbetalerstraject en bronheffing voor de zorgverzekering).

Feedback:

Door de betalingsregeling meldt het CAK Heleen af en wordt het dossier weer overdragen aan de zorgverzekeraar. Van de € 160,- 

wordt dus weer € 120,- zorgverzekeringspremie betaald en blijft er € 40,- ruimte over om af te lossen op de schuld.

€ 800,- (schuld) / € 40,- (aflossing) = 20 maanden.

 Praktische tip:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de bestuursrechtelijke premie vaststellen op minimaal 110% en maximaal 

130% van de gemiddelde nominale premie. De verhoging is bedoeld om de schuld af te lossen, maar is een boete voor de wanbetaler.



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/80
http://www.hoffelijk.nl/amweb/80
http://www.hoffelijk.nl/amweb/80
http://www.hoffelijk.nl/amweb/80
http://www.hoffelijk.nl/amweb/80
http://www.hoffelijk.nl/amweb/72
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Darrell;

• Casus Tevin en Mila;

• Kennisvragen Zorgverzekeringen. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 
de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 
Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 
feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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