
40 % van de Belgen vreest de financiële 
gevolgen van tandheelkundige zorg. in 
2018 werd 50,4% van de tandartskosten 
door de patiënt betaald en niet vergoed 
door de sociale zekerheid.3

Een significant 
Covid-19 e�ect

14%1 van de bedrijven zal hun 
werknemers in 2022 voor het eerst 
een verzekering voor ambulante 
kosten aanbieden.

8%1  van de bedrijven zal in 2022 voor 
het eerst een tandverzekering aan hun 
werknemers aanbieden.

HOSPITALISATIE

Wat dekt een aanvullende 
gezondheidsverzekering ?

In geval van een ziekenhuisopname 
worden bepaalde kosten niet volledig 
terugbetaald door de sociale zekerheid: 
ereloon- en kamersupplementen, 
geneesmiddelen, prothesen, …

van de werknemers heeft een hospitalisatieverzekering via zijn werkgever. 
Dit cijfer loopt op tot meer dan 70% voor bedrijven met meer dan 
200 werknemers.

Dit is de stijging van het aantal 
contracten voor tandzorg en 
ambulante verzekeringen die de 
afgelopen 4 jaar bij DKV zijn 
afgesloten.

De Belg besteedt gemiddeld 886 euro per jaar aan medische kosten buiten 
hospitalisatie. Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen 
buiten het ziekenhuis vertegenwoordigen 577 euro per inwoner.

De Belgen zijn zich steeds meer bewust van het belang van een goede 
gezondheidsverzekering, een realiteit die goed geïntegreerd is bij de werkgevers.

TANDZORG

De wettelijke ziekteverzekering betaalt heel weinig 
tot soms niks terug van je prothesen en orthodon-
tische behandelingen.

886€

Betere dekking van de 
gezondheidszorg voor werknemers

MEDISCHE ZORGEN BUITEN HOSPITALISATIE
(ambulante zorgen)

Niet enkel ziekenhuisopnames brengen significante 
kosten met zich mee. Denk maar aan een bezoek aan de 
huisarts, oogarts, kinesist of pediater. Bovendien wordt 
de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname korter. 

Sommige diensten worden niet meer in het ziekenhuis 
maar in een specialistenpraktijk verricht. Deze diensten 
worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering .

+50%

1 Enquête bij 300 bedrijven uitgevoerd door het rekruteringsbureau Robert Half in het kader van de 
Salarisgids 2022 https://www.roberthalf.be/nl/salarisgids
2 Volgens het gezondheidsprofiel van België, dat is opgesteld in het kader van het initiatief 
"State of Health in the EU".
3 Gezondheidsstatistieken OECD 2020
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