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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: Stijging AOW-leeftijd  
Op 1 januari 2020 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd ingegaan. 

Vanaf welk jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting? 
 
A. 2022. 

B. 2023. 
C. 2024. 

D. 2025. 
 
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.  

 

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: Schuldhulpverlening 
Henk heeft een consumptief krediet van €18.000 afgesloten bij zijn 

geldverstrekker voor de aanschaf van een auto. Henk verliest zijn baan en 
betaalt daardoor een geruime tijd geen rente en aflossing meer op het krediet. 

De geldverstrekker laat via de deurwaarder beslag leggen op het vermogen en 
de privébezittingen van Henk.  
 

Op welke bezittingen van Henk mag géén beslag worden gelegd? 
 

A. Op de hond. 
B. Op de laptop (die Henk gebruikt voor omscholing). 
C. Op de auto.  

D. Op de kunstcollectie.   
E. Op kleding.  

F. Op de caravan. 
 

Vaardigheidsvraag: Vergoeding ongecontracteerde zorg 

Bij deze vraag hoort de bijlage Voorwaarden zorgverzekeraar Z. 
 
Isabella heeft een restitutiepolis bij zorgverzekeraar Z en daarmee vrije 

zorgkeuze. Isabella moet een operatie ondergaan en kiest hiervoor een 
gespecialiseerde kliniek. Deze kliniek heeft geen contract met de zorgverzekeraar 

van Isabella. 
Kosten 
Voor de behandeling die Isabella heeft ondergaan is een wettelijk tarief conform 

de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) vastgesteld. De nota bedraagt 
€4.845. Isabelle heeft de nota betaald en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

 
A. De zorgverzekeraar vergoedt de nota tot maximaal het maximumtarief 

zoals vastgesteld op basis van de Wmg. 

B. De zorgverzekeraar vergoedt niet meer dan de hoogste tarieven van door 

hen ingekochte zorg. 

C. De zorgverzekeraar vergoedt niet meer dan het marktconforme tarief van 

andere zorgaanbieders in Nederland. 
 

https://lesmaterialen.dukers-baelemans.nl/document/0ee6e9f7-a158-4ddc-aab4-0a5b614e917a
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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: Stijging AOW-leeftijd  
Het juiste antwoord is: 2025 (D) 
 

In de oude situatie tot 1 januari 2020 was de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting vanaf 2022. In de nieuwe situatie is de koppeling aan de 

levensverwachting pas in 2025 aan de orde.  
 
Toetsterm 1c.3 

 
 

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 

 
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 
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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 

Vaardigheidsvraag: Schuldhulpverlening 

Het juiste antwoorden zijn: Op de hond, op de laptop en op kleding (A, B, E) 

 

Kleding, levensmiddelen, gezelschapsdieren en zaken die onder persoonlijke 

verzorging vallen blijven vrij van beslag. Dit geldt ook voor noodzakelijke 

middelen van bestaan die nodig zijn voor studie of scholing, zoals 

computerapparatuur. Het gaat daarbij om zaken die over het algemeen weinig 

waarde vertegenwoordigen. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden blijft wel 

mogelijk. Ook op een auto en een aanhanger kan beslag worden gelegd. 

 

Toetsterm 3e.2 

 

Vaardigheidsvraag: Vergoeding ongecontracteerde zorg 

Het juiste antwoord is: De zorgverzekeraar vergoedt de nota tot maximaal het 

maximumtarief zoals vastgesteld op basis van de Wmg. 

Een restitutieverzekering vergoedt in beginsel alle zorgkosten die een verzekerde 

maakt die onder de dekking vallen. Toch hoeft een zorgverzekeraar op een 

restitutieverzekering niet alle zorgkosten die onder de dekking vallen volledig te 

vergoeden. In dit geval is er een maximumtarief vastgesteld op basis van de 

Wmg. Uit de bijlage blijkt dat dan wordt vergoed tot maximaal dit maximum. 

Is er géén Wmg-tarief, dan moeten zorgverzekeraars hiervoor per rekening 

aantonen dat deze onredelijk hoog is. Daarbij moeten ook in de markt 

gehanteerde tarieven van andere zorgverzekeraars en passantentarieven worden 

meegenomen. Er mag niet alleen naar de zelf ingekochte zorg worden gekeken. 

Toetsterm 3f.2 
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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 
 

 

 
 

 

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

