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@inTwente_Zorg

inTwente Zorgverzekeraar

nieuws
basisverzekering

€ 112,-
per maand

Beste mensen,
 
In meer dan 30 jaar als directeur van een zorgverzekeraar 
heb ik veel gezien en meegemaakt. Toch ben ik geschrokken 
van wat er de afgelopen tijd in de zorg gebeurd is. Het zal 
niemand ontgaan zijn dat er noodlijdende ziekenhuizen 
failliet zijn gegaan. Dit zorgde voor veel onrust, bij de 
patiënten, bij het personeel, eigenlijk bij iedereen in 
Nederland. Want als zorg niet meer zeker is, valt ook een 
belangrijk stuk vertrouwen weg.
 
Als zorgverzekeraar zie ik het als onze taak om ervoor te 
zorgen dat u de zorg die u nodig heeft ook kunt krijgen. 
Dáár zijn we voor: we verzekeren u van zorg. De juiste 
zorg op de juiste plaats. Dat betekent niet dat er in 
uitzonderlijke gevallen nooit een ziekenhuis failliet kan 
gaan. Wél dat het nooit, maar dan ook nooit op deze 
manier kan gaan. Patiënten die van de ene op de andere 
dag niet meer terecht kunnen bij hun vertrouwde dokter, in 
onzekerheid werden gelaten en ineens op straat stonden. 
Zorgverzekeraars hebben zichzelf en hun verzekerden 
hiermee geen goede dienst bewezen. 
 
Het waren de medewerkers van het ziekenhuis die nog 
enigszins voor een zachte landing zorgden. Die bleven 
werken, ondanks dat de uitbetaling van hun salaris 
onzeker was. Deze medewerkers stelden het belang van 
de patiënten boven het eigen belang. 
 
Als zorgverzekeraar houdt inTwente steeds voor ogen dat 
het woord ‘zorg’ verplichtingen met zich meebrengt. Het 
gaat immers om de zorg voor uw belangrijkste goed, uw 
gezondheid.
 
Steeds meer mensen, jong en oud, ziek en gezond, arm en 
rijk herkennen zich in inTwente en daarbij gaat het velen 
van hen niet alleen om onze premie en service. Juist onze 
boodschap spreekt hen aan. Daar zijn we bijzonder trots 
op. Met het geschonken vertrouwen gaan wij zorgvuldig 
om. We zijn er voor de zorg. Onze gezondheidszorg. De 
zorg voor iedereen. Zorg waar je op kunt vertrouwen.
 
Ik wens u allen een gezond en een voorspoedig 2019 toe.

 

 Chris Oomen

Overstappen is eenvoudig
Doe het uiterlijk 31 december! 

Ga naar intwente.nl/aanmelden of bel (053) 5 748 348

Kies uw eigen risico, uw aanvullende verzekering en betaaltermijn

Vul uw gegevens in (u heeft uw BSN-nummer en 
rekeningnummer nodig)

Controleer uw gegevens en klik op verzenden.

Wij zeggen uw oude verzekering op. U hoeft verder niets te doen. U wordt altijd geaccepteerd, 
ook voor de aanvullende verzekering.
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Inmiddels een bekend gezicht: 
inTwente, de zorgverzekeraar 
van en voor Twente
Wellicht heeft u onze rode inTwente bus al eens zien rijden of bent u onze medewerkers al tegengekomen.  inTwente 
 Zorgverzekeraar is inmiddels niet meer weg te denken in de regio. inTwente Zorgverzekeraar, een initiatief van  DSW 
 Zorgverzekeraar, biedt al jaren een zorgverzekering zoals deze eigenlijk bedoeld is. Een zorgverzekering waar u vrij 
bent om uw eigen arts te kiezen, waar iedereen ook voor de aanvullende verzekering geaccepteerd wordt, waar de 
 menselijke maat geldt en die gebaseerd is op solidariteit. 

en dienstverlening. Uit de vele  nieuwe  verzekerden die 
wij hebben mogen verwelkomen blijkt dat veel  inwoners 
van Twente zich hierin herkennen. 
En dat is prettig want uiteindelijk is het behoud van een 
goede zorgverzekering de taak voor iedereen. De zorg-
verzekeraar, de zorgverlener en de verzekerde. Met elkaar 
 dragen wij de verantwoordelijkheid hiervoor.  inTwente 
weet dat goed onderling contact en vooral ook goed 
 vertrouwen tussen zorgverzekeraar, zorg verlener en 
 verzekerde hiervoor een randvoorwaarde is. Dit laat zich 
regionaal makkelijker organiseren. Goede zorg voor ieder-
een, dat is wat wij met elkaar in Twente willen  bereiken. 
inTwente is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk 
en biedt één polis met één premie. Iedereen heeft een 

polis waarmee u vrij bent in keuze van uw zorg verlener 
en recht heeft op vergoeding van de kosten van de zorg. 
U hoeft zich bij inTwente dan ook niet af te vragen of uw 
ziekenhuiskosten wel vergoed worden. Iedereen betaalt 
dezelfde scherpe premie ongeacht of men individueel of 
collectief verzekerd is. Dit is wel zo duidelijk en voorkomt 
verrassingen achteraf. 

De premie voor de basisverzekering van  inTwente 
 bedraagt € 112,- per maand. Hiervoor heeft u een 
 verzekering met vrije keuze van zorgverlener. Aan medi-
sche selectie doen wij niet. Iedereen is net zo  welkom en 
wordt tegen dezelfde voorwaarden geaccepteerd.

Aanmelden is simpel. Ga naar intwente.nl en kijk of u 
zich thuis voelt bij inTwente. Of bel met 053-5748348. 
Zoals het bij ons past krijgt u direct een medewerker aan 
de lijn en geen computer met een keuzemenu. 

Wij helpen u graag!

Waarom heeft DSW destijds het initiatief genomen 
om een nieuwe eigen zorgverzekeraar voor Twente te 
 starten? Wij hebben gemerkt dat juist in een regio als 
Twente een steeds grotere weerstand ontstaan is  tegen 
de alsmaar verdergaande schaalvergroting. De  afgelopen 
jaren lijkt ook bij zorgverzekeraars en zorg instellingen 
groot, groter grootst het credo te zijn. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat bij veel mensen juist nu weer een 
verlangen is ontstaan naar kleinschalig,  persoonlijk en 
dichtbij. Terug dus naar de menselijke maat. Daarmee 
is ook de basis gelegd voor een zorgverzekeraar die 
weer terug gaat naar de regio, en daar herkenbaar is 
als een zorgverzekeraar die oog heeft voor de regionale 
 verscheidenheid van de zorg en voor  persoonlijke service 

Veel mensen vragen ons waarom we niet 
voorkomen op vergelijkingssites. Daar 
kunnen we kort over zijn: wij betalen ze niet. 
Vergelijkingssites krijgen zo’n 50 tot 100 euro 
voor elke verzekerde die via hen overstapt. Dat 
is geld dat ú aan uw zorgverzekeraar betaalt. 
Geld dat voor zorg bedoeld is. Geld dat door 
vergelijkers weer in dure reclames gestoken 
wordt. 

inTwente doet daar niet aan mee. Om die reden 
zal inTwente dan ook niet snel als ‘beste keuze’ 
op die sites naar voren komen. Aan inTwente is 
immers geen cent te verdienen.

‘Elk jaar denk ik weer: laat ik mijn zorgverzekering eens 
bekijken. En dan denk ik: laat maar. Het is niet logisch, 
niet duidelijk, appels met peren vergelijken. 
Maar toen ik door een bekende getipt werd over 
inTwente, ben ik daar eens gaan kijken en vond ik het 
heel transparant. De informatie leest prettig, de site 
is duidelijk, de app is duidelijk. Er staat gewoon heel 
duidelijk wat je krijgt voor wat je betaalt. Ik stap over 
en ga dik € 50,- per maand besparen. De filosofie van 
inTwente spreekt mij ook enorm aan. Dat ze principieel 
en niet commercieel zijn, vind ik fantastisch. Geen 
poespas, geen gouden handknoppen en gouden wc-
brillen. Ik ken ook andere bedrijven waar de luxe en 
duurheid vanaf straalt, dat is bij jullie duidelijk niet en 
daar houd ik van. Doe maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg.’

Vergelijkings-
sites niet 
 onafhankelijk

Ik stap over!
Christel de Maar
uit Hengelo

Vergelijk ons 
 gerust met 
uw huidige 
 verzekering
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Een foto maken van je tandartsrekening en al twee 
dagen later je geld op je rekening teruggestort krijgen. 
De Mijn inTwente-app valt in de smaak bij klanten en 
dat is niet voor niks. De app heeft steeds meer functies: 
post lezen, declaraties inzien, eigen risico stand inzien. Je 
zorgpas vergeten in het ziekenhuis? Met je telefoon heb 
je al deze zaken gewoon bij de hand. 

Alles zelf  regelen in de 
Mijn inTwente-app

woensdag 19-12

donderdag 20-12

donderdag 27-12

maandag 24-12

vrijdag 21-12

zaterdag 22-12

vrijdag 28-12

zaterdag 29-12

zondag 30-12

Vriezenveen Centrum weekmarkt 10.00 - 12.30 uur
Hengelo  Enschedesestraat nabij Lambertusbasiliek 13.30 - 16.00 uur

Enschede Winkelcentrum Zuid 10.00 - 12.30 uur
Enschede Van Heekplein 13.30 - 16.00 uur

Goor De Höfte weekmarkt 10.00 - 12.00 uur
Hengelo  Winkelcentrum Hasselo  13.00 - 14.30 uur
Oldenzaal Parkeerplaats in den Vijfhoek (bij AH) 15.00 - 17.00 uur

Hengelo Enschedesestraat nabij Lambertusbasiliek  11.00 - 16.00 uur
Borne Centrum 10.30 - 12.30 uur
Haaksbergen Centrum 13.30 - 16.00 uur

Nijverdal Hoek W. Alexanderstraat - Keizerserf 10.30 - 13.30 uur
Rijssen Centrum 10.30 - 12.00 uur
Wierden Centrum 12.30 - 14.00 uur

Almelo Koornmarkt 10.30 - 13.00 uur
Losser Markt (tegenover Gemeentehuis) 14.15 - 16.00 uur
Oldenzaal Centrum 11.00 - 12.30 uur
Denekamp Centrum 13.30 - 16.00 uur

Hengelo Winkelcentrum Groot Driene 10.30 - 12.30 uur 
Hengelo Enschedesestraat nabij Lambertusbasiliek 13.30 - 16.00 uur
Haaksbergen Centrum 11.00 - 13.00 uur
Stad Delden Centrum 14.00 - 15.15 uur
Borne Centrum 15.45 - 17.15 uur

Enschede Langestraat nabij Gemeentehuis 11.00 - 16.00 uur
Nijverdal Centrum 10.30 - 13.30 uur 
Rijssen Centrum 14.00 - 16.00 uur

Almelo Koornmarkt 13.00 - 16.00 uur

Wij bieden iedereen dezelfde polis voor hetzelfde geld. Kortingen voor  bepaalde 
groepen of collectieven? Daar doen wij niet aan, want  uiteindelijk  worden die 
kortingen door de overige verzekerden betaald. Om korting te kunnen geven en 
tóch uit te komen met de kosten, wordt bij veel verzekeraars de basispremie hoger 
vastgesteld. Wij houden het  liever solidair en overzichtelijk. 

                   heeft 
één polis met 

één premie
Als u liever ‘bept’ 
dan appt
Bij inTwente begrijpen we dat niet iedereen blij wordt 
van digitale mogelijkheden. Belt u liever? Dan krijgt u 
geen keuzemenu, maar échte mensen aan de telefoon. 
Ook kunt u in december langskomen bij de inTwente-
bus.

Wij komen naar u toe
   Ook dit jaar bezoeken wij weer verschillende plaatsen in de regio. Hieronder vindt u het overzicht.
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Bij inTwente zijn wij ervan overtuigd dat wij onze verzekerden een scherpe premie bieden. Zoals vaak zeggen cijfers meer dan woorden. Daarom vergeleken wij voor u de premie 
voor onze basisverzekering, inclusief aanvullende verzekering, met een vergelijkbaar pakket bij Menzis en Zilveren Kruis. Bij het berekenen van de premie zijn wij uitgegaan van een 
volwassene van 40 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn uiteraard gratis meeverzekerd voor zowel de basis- als aanvullende verzekering.

inTwente
combinatie-

polis

Menzis 
Basis Vrij

Zilveren Kruis  
Basis Exclusief

inTwente
AV-Standaard

Menzis Basis Vrij
+ExtraVerzorgd 1

+TandVerzorgd 250

Zilveren Kruis  
Basis Exclusief

+ AV 1 ster
+ Tand 1 ster

inTwente
AV-Top

Menzis Basis Vrij
+ExtraVerzorgd 2

+TandVerzorgd 500

Zilveren Kruis  
Basis Exclusief
+ AV 2 sterren

+ Tand 2 sterren

€ 112,- € 125,- € 133,75 € 133,75 € 143,45 € 153,25 € 148,- € 164,45 € 171,75

Premies inTwente, Menzis en Zilveren Kruis 2019

Een overzichtelijke 
aanvullende verzekering
Niet alle zorg is opgenomen in de basisverzekering. 
Wanneer u bijvoorbeeld regelmatig naar de tandarts 
gaat voor controle of onder behandeling bent bij een 
fysiotherapeut, kan een aanvullende verzekering een 
uitkomst zijn. 

Bij inTwente houden we het heel simpel. 
Overzichtelijke pakketten voor een redelijke prijs. Ga 
naar intwente.nl/keuzewijzer en kijk welk pakket het 
beste bij u past.

De voordelen van de AV-Standaard en AV-Top:

• Tandarts inclusief;
• Ruime vergoeding voor fysiotherapie;
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd;
• Altijd geaccepteerd, ongeacht leeftijd of 

gezondheid.

Bekijk alle vergoedingen en prijzen op intwente.nl. 

Het inTwente-tientje
Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt die onder het eigen risico valt, betaalt een deel van de zorgkosten zelf. Dat 
noemen we het eigen risico. De overheid bepaalt de hoogte hiervan. Bij inTwente is het eigen risico echter een tientje 
lager dan de wettelijk vastgestelde € 385,-. Hoe zit dat?

het eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10,-: 
het tientje van inTwente. Vandaar dat het eigen risico 
geen € 385,-, maar € 375,- is.

Het eigen  risico in  termijnen
In één keer uw volledige eigen risico moeten betalen, 
dat komt eigenlijk nooit goed uit. Daarom kunt u er bij 
inTwente voor kiezen het verplichte eigen risico in tien 
gelijke termijn van € 37,50 per maand te betalen. 

Maakt u niet alles op? Het teveel betaalde krijgt u terug. 
Voorkom verrassingen en kies voor gespreide betaling 
van uw eigen risico. 

Waarom is het eigen risico bij inTwente lager? 
Met de eigen risico verlaging willen wij de verdeling 
van zorgkosten ter discussie stellen. Het eigen risico 
werd ooit ingevoerd om onnodig gebruik van zorg te 
beperken. Inmiddels is het eigen risico zo hoog, dat het 
zijn oorspronkelijke doel voorbij schiet. Steeds vaker 
durven mensen de zorg waarvoor ze zich verzekeren, 
niet meer te gebruiken uit angst voor het eigen risico. Zo 
is het eigen risico nooit bedoeld. 

Een eerlijke verdeling van zorgkosten
inTwente vindt dat iedereen tegen gelijke voorwaarden 
verzekerd moet kunnen zijn. Het is onlogisch dat 
mensen die zorg nodig hebben, extra worden belast 
door het eigen risico. Net zo onlogisch als het feit dat 
ons verzekeringssysteem voordelen biedt waarop alleen 
gezonde mensen aanspraak kunnen maken. 

Om zelf het goede voorbeeld te geven, verlaagden wij 

Collectief 
 verzekerd?
Uw korting is vaak ‘nep’
 
Iedereen vindt het leuk om korting te krijgen. 
Korting geeft je het gevoel dat je goed zit en 
dat je nergens meer naar om hoeft te kijken. 
Zorgverzekeraars spelen daar handig op in 
en geven royaal ‘kortingen’ weg aan de vele 
collectiviteiten waarbij je je kunt aansluiten. Als 
je de premies met elkaar gaat vergelijken, blijkt 
het voordeel er helemaal niet te zijn.
 
Sigaar uit eigen doos
Om korting te kunnen geven worden premies 
eerst hoger dan noodzakelijk vastgesteld. 
Vervolgens wordt die opslag als zogenaamde 
korting weer weggeven. Zo kan gemakkelijk 
onzichtbaar blijven dat de korting die u denkt te 
hebben, eigenlijk een sigaar uit eigen doos is.
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Typisch inTwente
inTwente stelt het belang van de gezondheidszorg 
boven het eigen belang

Zoals de zorgverzekering bedoeld is

 » daarom zijn wij meer belangenbehartiger dan verzekeraar
 inTwente laat in het belang van de zorg altijd een eigen geluid horen, dat vaak indruist tegen de 

standpunten van de branchevereniging.
 

 » daarom betalen wij geen cent aan vergelijkingssites
 Premiegeld is voor zorg bedoeld, niet voor vergelijkingssites. 

 
 » daarom zijn wij zuinig met premiegeld

 Een kantoorpaleis met marmeren vloeren vindt u bij ons niet. Dat geld besteden we liever aan 
 de zorg.

 
 » daarom hebben wij maar één polis en één premie

 De basisverzekering is voor iedereen gelijk, daarom hebben wij genoeg aan één polis en één 
 premie. Een korting is altijd een sigaar uit eigen doos.

 
 » daarom strijden wij voor het behoud van de vrije artsenkeuze

 Vrije artsenkeuze vormt de basis van ons zorgstelsel en daarmee het fundament voor de best 
 mogelijke zorg.  

 
 » daarom is iedereen een beetje intwente verzekerd 

 Goede zorg in een eerlijk systeem is ook in het belang van de 17 miljoen Nederlanders die niet bij 
ons verzekerd zijn.
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