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De Wet 

 Zekerheid creeren  

 Eigen verantwoordelijkheid 

 Omschakeling van afhankelijkheid naar 

onafhankelijkheid door burgers 

 Werkgevers hebben plicht werknemers te 

verzekeren 



Vervolg de Wet 
 Randvoorwaarden voor betaalbaarheid 

 Randvoorwaarden dekking kosten 

 Ziektebeeld speelt geen rol 

 Geldt voor alle ingezetenen in Suriname 

 



Plichten Zorgverzekeraars 

 Tenminste basiszorgverzekering aanbieden 

 Maximaal vastgesteld premiebedrag 

 Acceptatieplicht 

 Drie maand clausule 

 Afdracht 3% premie zorgvoorzieningenfonds 

 

 



Vervolg plichten zorgverzekeraars 

 Zorgen voor uniforme tarieven en vergoedingensysteem 

 Eigen risico voor beheer betaalde premies 

 Zorgen voor gelijke toegankelijkheid 

 Waarborgen kwaliteit en doelmatigheid 

 Bieden van kwalitatief goede dienstverlening 

 Voorkomen van misbruik en opsporen van fraude 

 



Rechten deelnemer / verzekerde 

 Zorgverzekeringspolis => basiszorgvoorzieningen 

 Betaling max. wettelijke premie 

 Activiteiten gericht op verkrijgen van deze zorg 

 Zorg verleend door gekwalificeerde dienstverleners 

 Mogelijkheid tot lenen uit Zorgvoorzieningenfonds  

 



Vervolg rechten 

 Zorg met landelijk dekkingsgraad 

 Zorg volgens kwaliteitsnormen en –eisen 

 Melding bij geen premie betaling 

 Drie maanden verzekerd blijven 

 



Zorgverzekeraars 

 Assuria N.V. 

 Parsasco N.V. 

 Self Reliance N.V. 

 Stichting Staats Ziekenfonds (SZF) 



Basiszorgverzekering 

 Assuria, Parsasco, Self Reliance bieden 

basiszorgverzekering volgens wet BZV 

 

 SZF basiszorgverzekering? 

 

 



Acceptatieplicht en Premie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Maandelijks, kwartaal, halfjaar, jaarbasis? 

 

Verz.  Medisch 
onderz. 

Toeslag Klasse 
premie 

zwangerscha
pspremie 

Assuria Neen Neen Ja Neen 

Parsasco Neen Neen Ja Neen 

Self 
Reliance 

Neen Neen Ja Neen 

SZF Ja Ja Neen Ja 



Drie maanden clausule 

 Verzekeringspas wordt voor 1 jaar verstrekt 

 Assuria, Parsasco, Self Reliance houden verzekerde 

nog 3 maanden verzekerd na uitblijven premie 

betaling. 

 Incassoprocedure: herinnering per sms / brief 

 Aanmaningen 3 keren, daarna royement 

 

 



Vervolg 3 maanden …. 

 SZF verzekeringspas geldt uitsluitend voor periode 

van betaling 

 Geen 3 maanden verzekerd inbegrepen 

 Daardoor geen herinneringen, aanmaningen etc. 

 Verzekering stopt op einddatum 

 



3% t.b.v. Zorgvoorzieningenfonds 

 Assuria, Parsasco, Self Reliance doen opgave en 

storten 3% premie t.b.v. verzekerden 

 Verzekerden kunnen vrij lenen wanneer nodig 
 

 SZF stort geen 3% premie t.b.v. verzekerden 

 Ziet geen verplichting daartoe, maar neemt het mee 

 Hebben geen mogelijkheid om vrij te lenen voor 

meerkosten / eigen bijdragen 



Uniforme tarieven 
 Assuria, Parsasco, Self Reliance onderhandelen en doen 

voorstellen voor uniforme tarieven in Survam verband 

 Verzekerde betaalt niet voor diensten die binnen de 

basiszorgvoorzieningen vallen 
 

 SZF niet in Survam : eigen tarieven eenzijdig of in 

overleg met dienstverleners 

 Verzekerden betalen een eigen bijdrage voor de meeste 

diensten. 



Toegankelijkheid 
 Assuria en Self Reliance kan verzekerde bij haast elke 

dienstverlener. 

 Parsasco heeft gespreide toegankelijkheid maar niet bij 

alle dienstverleners 

 SZF heeft samenwerking met alle dienstverleners 

 Garantie aanvragen geregeld via huisarts of ziekenhuis 

 Treedt ook op als dienstverlener 

 



Voorlichting 
 Assuria, Parsasco, Self Reliance hebben hun eigen marketing 

gericht op de verkoop van een verzekering. 

 Weinig voorlichting over andere zaken - belang verzekerden 

 Hebben filialen in meerdere distrikten 
 

 SZF heeft goede voorlichting betrekking hebbende op de 

verzekering maar ook op de gezondheid. 

 Er is een wachtdienstregeling 

 Meerdere filialen in stad - distrikt - ziekenhuizen 



Basiszorgvoorzieningen 
 Vergoeding huisarts incl. de verrichtingen conform Ovk. 

onbeperkt 

 Vergoeding specialistische consulten en verrichtingen 

conform Ovk. onbeperkt 

 Laboratorium en radiologie volgens eigen 

verrichtingenlijst. Verschilt per verzekeraar 

 Bijzondere ingrepen, onderzoekingen, para-medische 

behandelingen en medicamenten hebben beperkte 

dekkingen 



BZV vs Zorgverzekeraars 
BZV / 
Parsasco 

Assuria Self Reliance SZF  

Interventie 
cardiotherapie en 
carcio- en of 
vaatchirurgie max. 
SRD 20.000,= p/j  

Idem Idem Onbekend. Eigen 
bijdrage klin. ingr. 

Aanschaf pacemaker 
50%; 1x  p/j 

Idem Idem Idem;  

Neurochirgie max. 
SRD 5,000 per jaar 

Idem Idem Neurochirurgie 
40%. Eigen 
bijdrage 60%  

Oogchirurgie max. 
SRD 5,000 p/j 

Idem Idem Onbekend. Eigen 
bijdrage klin.ingr. 



 

BZV / 
Parsasco 

Assuria Self Reliance SZF  

Paramedische zorg 
volgens wet BZV, 
geen eigen bijdrage 

Idem Idem Aantal idem, 
vergoeding SRD 
65,- p/ beh. 

Psychiatrie 
onbeperkt 

Max. 10 cons. p/j Onbeperkt Onbeperkt 

Opname PCS 6 
weken p/j wel/ niet 
aaneengesloten 

Idem Idem Onbekend 

Ambulance 50% v/d 
kosten max. SRD 250 

Idem Max. SRD 500, 
bijdrage 50% 

Idem 

Plastische chirurgie 
SRD 5.000 p/j 

Idem Plastische chirurgie 
SRD 7.500 p/j 

Onbekend. Eigen 
bijdrage klin.ing 



 

BZV / 
Parsasco 

Assuria Self Reliance SZF  

Nierdialyse SRD 
62.500 p/j incl. 
medicamenten 

Idem Idem, incl. kosten 
Shunt 

Onbekend SRD 
500 per beh.? 

Geneesmiddelen 
volgens NGK 

NGK ++ NGK ++ NGK + 

Ziekenhuisopname 
3e klassemax. 120  
ligdagen p/ 2 j 

Idem Onbeperkt Onbekend 

Thuiszorg max. 3 
mdn p/j 

Idem Idem Max. 3 mnd. SZF 
SRD 750 p/mnd 

Optische Zorg     
SRD 300,- p/ 2 jr 

Idem Max. SRD 350,- Idem 



Verzekerden  

Het Uitvoeringsorgaan is er voor iedereen om 
hun belangen te behartigen 

 

 Weet waar u recht op hebt 

 Kom op voor uw rechten 

 Maak een bewuste keus 
 

Maak er gebruik van! 



Informatie 

Informatie www.basiszorg.sr 

Tel: 426011 

   521456 

Adres: Uitvoeringsorgaan Basiszorg 

 Henck Arronstraat 108 

Email: info@basiszorg.sr 
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