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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 

Kennisvraag: Akte van cessie 
Zorgverzekeraars werken soms met een akte van cessie. Wat is een akte van 
cessie? 
 
A. Een akte van cessie regelt het overdragen van het recht op vergoeding aan 

de zorgaanbieder. 
B. Een akte van cessie regelt het overdragen van het recht op vergoeding aan 

de zorgverzekeraar. 
C. Een akte van cessie regelt het overdragen van het recht op vergoeding aan 

de verzekerde. 
 
Kennisvraag: Fixatie verplicht eigen risico 
Jessica heeft in 2020 een eigen risico voor de basiszorgverzekering van €785. 
Het percentage waarmee de totale zorgkosten stijgen in 2020 is 2,7%.  
 
Als zij kiest voor hetzelfde vrijwillige eigen risico van €400 in 2021, hoe hoog is 
dan haar totale eigen risico in 2021? 
 
A. Haar totale eigen risico is dan €785. 
B. Dat kan je nog niet zeggen omdat je niet weet wat het verplichte eigen risico 

is in 2020. 
C. Haar totale eigen risico is dan €795. 
D. Haar totale eigen risico is dan €805. 
 
Kennisvraag: Actualisatie gedragscode verwerking persoonsgegevens 
zorgverzekeraars 
 
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars is een 
bescherming voor medisch adviseurs opgenomen. Wat houdt deze bescherming 
in? 
 
A. Medisch adviseurs mogen niet worden ontslagen voor het einde van de 

looptijd van hun contract, tenzij de Medisch adviseur een vast contract heeft. 
B. Medisch adviseurs mogen niet worden ontslagen of gestraft voor de juiste 

uitvoering van hun taken.  
C. Medisch adviseurs mogen niet worden gestraft of beloond gerelateerd aan 

hun impact op de schadelast van de zorgverzekeraar. 
 

Kennisvraag: Gebruik machtiging ten behoeve van een behandeling  
Wat is een machtiging binnen de Zorgverzekeringswet?  
 
A. Toestemming van de verzekeraar in verband met de vergoeding van een 

bepaalde behandeling.   
B. Toestemming van de verzekerde voor het verstrekken van medische 

gegevens.   
C. Toestemming van de zorgverlener voor het ondergaan van een bepaalde 

behandeling.  
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Kennisvraag: UBO-register 
Wie heeft inzage in het openbare deel van het UBO-register? 
 

A. Iedereen. 
B. Alleen bevoegde autoriteiten. 
C. Alleen financiële instellingen. 
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Vaardigheidsvraag: Wijzigingen dekking Basiszorgverzekering 
Florian (73 jaar) maakt in 2020 gebruik van geriatrische revalidatiezorg. In 2021 
heeft Florian een operatie gepland. Hij verwacht ook dan weer geriatrische 
revalidatiezorg nodig te hebben. Hij heeft af en toe vervoer nodig naar en van 
het revalidatiecentrum.   
 
Wat is juist ten aanzien van de vergoeding van vervoer bij revalidatiezorg voor 
Florian?   
 
A. De vergoeding van vervoer bij geriatrische revalidatiezorg is sinds 2020 

wettelijk verankerd. Aan de vergoeding zelf verandert niets.   
B. De vergoeding van vervoer bij geriatrische revalidatiezorg is sinds 2020 

aangepast. De vergoeding is aanzienlijk hoger.  
C. De vergoeding van vervoer bij geriatrische revalidatiezorg is sinds 2020 

aangepast. De vergoeding is aanzienlijk lager.  
 
Vaardigheidsvraag: Regeling informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan consumenten 
Rosa heeft een naturapolis bij Zorgverzekeraar XYZ. Ze vindt de verzekering best 
prijzig en daarom kijkt ze op de website van XYZ waarop ze eventueel kan 
besparen. Ze ziet op de website van XYZ nog een naturapolis die echter 
goedkoper is. Rosa kan niet ontdekken wat het verschil is tussen beide polissen. 
 
Waaraan moet zorgverzekeraar XYZ voldoen volgens de Regeling 
informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten? 
 

A. Zorgverzekeraar XYZ moet in een overzicht op de website vermelden dat 
deze gelijkenis er is. In het overzicht moet een minimaal aantal elementen 
zijn opgenomen. 

B. Zorgverzekeraar XYZ hoeft uitsluitend mondeling op verzoek van de 
verzekerde toe te lichten dat deze gelijkenis er is en wat deze gelijkenis 
inhoud. 

C. Zorgverzekeraar XYZ moet op de website zetten dat deze gelijkenis er is. 
 
Vaardigheidsvraag: Maximering bijbetaling geneesmiddelen 
Robert (69 jaar) maakt in 2021 de volgende zorgkosten: 
 

• Medicijnen, €100 per maand, eigen bijdrage €35 per maand. 
• Gehoorapparaat, €2.250, eigen bijdrage 25%. 
• Huisarts, 5 consulten, totaal €60. 
• Heupoperatie + nacontroles ziekenhuis €4.775. 

 
De medicijnen zijn geneesmiddelen zoals geregistreerd in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 
 
Zorgverzekering 
Robert heeft een naturapolis met alleen een verplicht eigen risico en géén 
aanvullende verzekeringen. 
 
Welk bedrag betaalt Robert zelf in 2021 aan zorgkosten? 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 
Kennisvraag: Akte van cessie 
Het juiste antwoord is: Een akte van cessie regelt het overdragen van het recht 
op vergoeding aan de zorgaanbieder. (A) 
 
Een verzekerde draagt normaal gesproken zijn vordering op de zorgverzekeraar 
voor vergoeding van de zorgkosten over aan de zorgaanbieder. Hierdoor wordt 
de zorgaanbieder rechtstreeks betaald door de zorgverzekeraar. Het overdragen 
van het recht op vergoeding gebeurt met een akte van cessie. 
 
Toetsterm: 1g.2 
 
Kennisvraag: Fixatie verplicht eigen risico 
Het juiste antwoord is: Haar totale eigen risico is dan €785. (A) 
 
Het verplicht eigen risico van de zorgverzekering is gefixeerd tot en met 2021. 
Dit betekent dat het verplichte eigen risico tot en met 2021 €385 blijft. 
Normaliter stijgt het eigen risico met hetzelfde percentage als waarmee de totale 
zorgkosten stijgen, in dit voorbeeld dus met 2,7%. Deze stijging wordt dan 
overigens alleen doorgerekend over het verplichte eigen risico en niet over het 
vrijwillige eigen risico. Maar vanwege de fixatie van het eigen risico blijft de 
normale indexering nu dus uit. 
 
Toetsterm 1d.8 
 
Kennisvraag: Actualisatie gedragscode verwerking persoonsgegevens 
zorgverzekeraars  
Het juiste antwoord is: Medisch adviseurs mogen niet worden ontslagen of 
gestraft voor de juiste uitvoering van hun taken. (B) 
 
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars is 
opgenomen dat een medisch adviseur door de zorgverzekeraar niet mag worden 
ontslagen of gestraft voor de juiste uitvoering van zijn taken.  
 
Toetsterm 1a.7 
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Kennisvraag: Gebruik machtiging ten behoeve van een behandeling  
Het juiste antwoord is: Toestemming van de verzekeraar in verband met de 
vergoeding van een bepaalde behandeling. (A) 
 
Soms moet een zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voordat een 
bepaalde behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel wordt vergoed. Dit heet een 
machtiging. De zorgverzekeraar heeft meestal medische gegevens nodig om een 
machtiging af te kunnen geven. 

Toetsterm: 1l.7 
 
Kennisvraag: UBO-register 
Het juiste antwoord is: Iedereen. (A) 
 
Iedereen mag de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een 
tarief van €2,50 raadplegen. Wel wordt iedereen die gegevens opvraagt, door de 
Kamer van Koophandel geregistreerd. Bevoegde autoriteiten hebben inzage in 
meer gegevens dan alleen de openbare gegevens. 
 
Toetsterm 1a.6 
 

Vaardigheidsvraag: Wijzigingen dekking Basiszorgverzekering 
Het juiste antwoord is: De vergoeding van vervoer bij geriatrische revalidatiezorg 
is wettelijk verankerd. Aan de vergoeding zelf verandert niets.  (A) 
 
Verzekerden met geriatrische revalidatiezorg in 2021 zijn met naam genoemd als 
groep die recht heeft op vergoeding van vervoer. In 2019 kregen zij hun vervoer 
al vergoed, maar dan op grond van een algemene toepassing van de 
hardheidsclausule. In feite verandert de vergoeding dus niet, maar is de 
vergoeding sinds 2020 wel wettelijk verankerd. 
 
Toetsterm 2e.7 
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Heeft u na het maken van dit oefenexamen nog extra ondersteuning nodig? Wij 
hebben voor u de volgende opleidingen om u optimaal voor te bereiden op het 
examen: 
• Zelf leren met het digitaal zelfstudiepakket 
 
Wilt u direct uw examen boeken, ga dan naar www.eifd.nl 

 

Vaardigheidsvraag: Regeling informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan consumenten 
Het juiste antwoord is: Zorgverzekeraar XYZ moet in een overzicht op de website 
vermelden dat deze gelijkenis er is. In het overzicht moet een minimaal aantal 
elementen zijn opgenomen.(A) 
 
Soms zijn polissen vanuit een concern met meer zorgverzekeraars, dan wel 
vanuit een individuele zorgverzekeraar gelijk of nagenoeg gelijk wat betreft de te 
verzekeren prestaties. Op dat moment moet iedere betrokken zorgverzekeraar in 
een overzicht op de website vermelden dat deze gelijkenis er is. In dit overzicht 
moeten minimaal bepaalde elementen zijn opgenomen. 
 
Toetsterm 2e.7 
 

Vaardigheidsvraag: Maximering bijbetaling geneesmiddelen 
Het juiste antwoord is: €1.197,50 
 
Robert heeft aan eigen betalingen het eigen risico en de eigen bijdrage. Het 
eigen risico van €385 wordt door de hoogte van de zorgkosten volledig verbruikt. 
 
De eigen bijdrage voor de medicijnen is €35 x 12 = €420, maar vanwege de 
maximering is dit €250. Alleen de eigen bijdrage van medicijnen is 
gemaximeerd, de eigen bijdrage van het gehoorapparaat valt hier niet onder en 
komt volledig voor rekening van Robert. 
De eigen bijdrage voor het gehoorapparaat is €562,50. 
 
Totaal betaalt Robert €385 + €250 + €562,50 = €1.197,50. 
 
Toetsterm 3e.2 

 
 
 
 

https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/pe-zorg/
http://www.eifd.nl/

