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Is een ziektekostenverzekering voor uw hond, kat of konijn zinvol?
Tegenwoordig vormt in veel gevallen het huisdier een deel van het gezin en vindt men
dat het huisdier recht heeft op dezelfde medische zorg als wij. Echter de kosten voor
medische zorg zijn de laatste jaren, net als vele andere zaken, flink gestegen. Ook is er
steeds meer mogelijk in de diergeneeskunde. Bovendien beschouwt de overheid de
medische zorg voor onze gezelschapsdieren als een luxe en heft zij nog eens 21% BTW
over alle diergeneeskundige handelingen. Men kan zich daarom afvragen of een goede
zorgverzekering voor de hond, de kat of het konijn een vast onderdeel moet vormen van
het standaard verzekeringspakket voor het gezin, zodat de diergeneeskundige zorg voor
de eigenaar financieel haalbaar blijft.
De meeste informatie op deze pagina over de huisdierverzekeringen is overgenomen
van het verhaal van Joost van Herten uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde,
aflevering juli 2007 en is aangevuld.
Een ziektekostenverzekering voor een hond, kat of konijn is meestal geen 'must'. Een
goede particuliere aansprakelijkheidsverzekering is belangrijker, want het risico dat een
loslopend dier grote schade aan een ander toebrengt, is meestal moeilijker zelf te dragen
dan de kosten voor een dierenarts. Bovendien hebben dieren geen wettelijk recht op
medische zorg.
Verder is de prijs in verhouding tot de kwaliteit van het product huisdierverzekering
niet te vergelijken met die van de ziektekostenverzekering voor de mens. Dit komt
doordat alle ziektekosten voor de hond, kat of konijn door de verzekeringnemers
tezamen opgebracht moeten worden terwijl de overheid een ziektekostenverzekering
niet, zoals voor de mens, voor ieder dier verplicht stelt. Ook draagt de overheid aan de
ziektekosten voor de mens een steentje bij om de medische zorg voor de mens
betaalbaar te houden.
Waarvoor dient een huisdierverzekering niet?
Voor het bekostigen van het gebruikelijk onderhoud van ons huisdier. Zoals inentingen,
dieetvoeding, gebitsreiniging, sterilisaties of castraties en middelen tegen wormen en
vlooien.
Voor onderzoek naar of operatieve behandeling van aandoeningen die bijna standaard
bij bepaalde honden- en kattenrassen voorkomen.
Waarvoor is de huisdierverzekering een uitkomst?
- Voor uitgebreide spoedeisende hulp buiten werktijden,
zoals in geval van een maagdraaiing of een ernstig ongeluk.
- Voor langdurige intensive care opname. Zoals bij een vergiftiging met slakkenkorrels.

- Voor aandoeningen, waarbij uitgebreid laboratorium onderzoek, radiologisch
onderzoek of onderzoek van de huid op allergieën noodzakelijk is.
- Voor operaties.
Bijvoorbeeld het verwijderen van een plastic balletje uit een darm, het repareren van
een gescheurde kruisband in de knie of van een door een kat open gekrabde oogbol.
- Voor nieuwe, meestal dure, medicijnen.
- Voor het dusdanig begeleiden en beïnvloeden van ouderdomsziekten waardoor de
kwaliteit van leven van onze oudere huisdieren wordt verhoogd. Zoals in geval van
nierfalen, hartfalen, suikerziekte of schildklierproblemen.
Worden alternatieve geneeswijzen vergoed?
Ja, in de aanvullende dekking van enkele verzekeraars worden acupunctuur,
chiropractie, homeopathie en osteopathie vergoed.
Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een huisdierverzekering?
- Wat zijn de polisvoorwaarden?
- Wat wordt er wel en wat wordt er niet vergoed?
- Zijn bepaalde rassen uitgesloten?
- Wat is het eigen risico?
- Wat is de maximale vergoeding?
- Is er ook dekking in het buitenland?
1 Is de verzekeraar aangesloten bij een onafhankelijke klachteninstelling?
Let op of de huisdierverzekering door een grotere verzekeringsmaatschappij wordt
aangeboden. Kleine verzekeraars hoeven niet onder financieel toezicht te staan van de
Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Ze hoeven daardoor geen
financiële buffer op de bank te hebben staan om bij calamiteiten de claims te kunnen
voldoen. Op de grotere financiële dienstverleners is wel streng toezicht. Het risico op
een faillissement of het niet kunnen uit betalen van claims is vanwege de grote
verplichte financiële buffer gering.
5 grote aanbieders van huisdier verzekeringen:
- 'Proteq Dier & Zorg' van Reaal van - Anbang Group Holdings Co. Ltd.
- 'Petplan' van Unigrant van ANWB
- 'OHRA Huisdierenverzekering' van Delta Lloyd
- 'HEMA Dierenverzekering' van Achmea
- 'InShared Dierenverzekering' van Achmea
Welke verzekering het voordeligst voor u is, is afhankelijk van welke verzekering het
beste bij uw wensen aansluit.
Zie ook www.verzekerjehuisdier.nl

Welk alternatief is er voor een verzekering?
U kunt zelf een spaarpotje aanleggen voor onverwachte diergeneeskundige kosten.
Neem een bedrag dat overeenkomt met wat u anders maandelijks kwijt zou zijn aan de
verzekering.
Als u een bankrekening op naam van uw huisdier opent en wekelijks of maandelijks zijn
zakgeld daarop stort, kunt u met de eigen pinpas van uw huisdier zijn ziektekosten
betalen. Om niet voor verrassingen te komen staan, van tevoren uitrekenen hoeveel u
ongeveer nodig hebt.
U kunt echter de pech hebben dat er nog niet voldoende geld in dit potje zit als uw
huisdier een ernstig ongeluk krijgt met nog net niet fatale afloop. Dus misschien is een
huisdierverzekering, net als het hebben van een aanvullende autoverzekering, toch niet
zo gek idee. Want waarom zouden we wel een aanvullende dekking voor het herstellen
van de schade aan onze 'heilige koe' ofwel de auto nemen en niet een
ziektekostenverzekering voor het herstel van ons huisdier?
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