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“Zeker voor de 
Adviseur zorgverzekering is empathie 

een wezenlijk onderdeel van het 
professioneel gedrag. Bedenk dat 

als je de examenvragen leest.”
• Dana Rijborz •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 34

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 18

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 54

Tijdsduur 90 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 26

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 5

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 32

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/eind-en-toetstermen-module-zorgverzekeringen
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d69287848eb_PE%2B%20Adviseur%20zorgverzekering%20012014.pdf
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Casus
Onlangs heb je kennisgemaakt met vader Remco (41) en zijn dochter Vanessa (17).

Remco is al een tijdje zelfstandig ondernemer en heeft een eigen trendy wijnbar in Rotterdam. De zaken gaan momenteel goed en hij 

is erg trots op zijn zaak. Hij is woonachtig in Delft, maar wil binnenkort verhuizen naar Rotterdam, zodat hij minder ver hoeft te reizen 

voor zijn werk. De laatste tijd maakt Remco veel werkuren en daar heeft hij de afgelopen tijd wat rugklachten aan overgehouden. 

Vanessa, de dochter van Remco, werkt bij haar vader in de wijnbar. Ze zit nog op de middelbare school en wil graag een opleiding 

volgen om zo in de voetsporen te treden van haar vader.

Ook heb je Nico (64) ontmoet, de vader van Remco. Nico droomde er altijd al van om naar Spanje te emigreren. Daar heeft hij altijd 

hard voor gewerkt en gespaard. Onlangs heeft Nico de stap gezet om zich in Spanje te vestigen en hij huurt daar nu een woning.  

Nico leeft van zijn spaargeld en heeft zich gemeld bij een Spaans ziekenfonds.
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Vraag 1
Zoals gezegd, is Remco erg druk met zijn wijnbar. Met verzekeringen heeft hij niet zoveel. Nu hij een vraag heeft waarom de  

acupunctuurbehandeling voor zijn rug niet is vergoed, belt hij boos met de adviseur.

Wat is de meest juiste reactie van de adviseur?

 a. “Vervelend dat u dit niet begrijpt, maar helaas wordt deze behandeling niet vergoed.” 

 b. “Ik begrijp dat u boos bent omdat deze kosten niet worden vergoed. Laten we samen kijken wat er aan de hand is.” 

 c. “Volgend jaar moeten we de dekking voor u uitbreiden, zodat dit voor u wel gedekt is.”

Feedback: 

Antwoord A geeft geen antwoord op de vraag van de klant. Dat de klant geen verstand van de materie heeft, mag geen invloed 

hebben op de houding en het gedrag van de adviseur.

 

B is juist. In dit antwoord wordt empathisch gereageerd en wordt doorgepakt naar de beantwoording van de vraag. 

Antwoord C geeft geen antwoord op de vraag. Daarnaast wordt er direct een koppeling gemaakt naar een oplossing volgend jaar, 

zonder verdere inventarisatie.

Toetstermnummer:

2a.2 Mondeling communiceren. De kandidaat is zakelijk, klantvriendelijk, effectief, onbevooroordeeld en respectvol. De relevante 

informatie en de persoonlijke toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de 

klant. Houdt rekening met sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant. Hanteert heftige klantemoties met 

empathie en strategie.

 

 Praktische tip:

De toetsterm geeft aan dat er een respectvolle houding van de adviseur wordt verwacht. Daar begint het mee. Verder is het altijd

raadzaam om eerst de situatie van de klant te inventariseren, er kunnen bij de klant grote verschillen bestaan qua kennis en begrip 

over zorgverzekeringen. Houd daar dan ook rekening mee.
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Vervolg casus
Remco ontvangt een mailing van zijn zorgverzekeraar. Het aanbod in de mailing bestaat eruit dat hij met een aantrekkelijke korting 

een doorlopende reisverzekering kan afsluiten, die goed aansluit op zijn zorgverzekering. Aangezien zijn vader is geëmigreerd naar 

Spanje en hij hem daar geregeld wil opzoeken, is het een voor hem mogelijk interessante aanbieding.

Vraag 2
Remco belt zijn zorgverzekeraar, omdat hij graag meer informatie wil over deze reisverzekering. Wat zal een Adviseur zorgverzeke-

ringen hierover tegen Remco zeggen?

 a. “Ik zal u doorverbinden met mijn collega. Hij kan u hier alles over vertellen.” 

 b. “Deze dekking sluit heel goed aan op uw situatie. Zal ik het gelijk voor u in orde maken?” 

 c. “Goed dat u belt. Wilt u Europa- of werelddekking?”

 

 

Feedback: 

De Adviseur zorgverzekeringen mag niet adviseren over schadeverzekeringen.

Antwoord B en C zijn beide onjuist. De Adviseur zorgverzekeringen mag niet adviseren over schadeverzekeringen. Daarnaast wil 

de adviseur direct de polis in orde maken, terwijl de adviseur niet heeft geïnventariseerd of deze dekking wel in het belang van 

Remco is.

Toetstermnummer:

2b.1 Contact met (potentiële) klanten leggen. Proactief, is alert om (mogelijke) klanten te werven. Onderkent de behoefte van de 

klant, zodat het goed vertaald kan worden in een passend advies. Verwijst door als dat nodig is.

 

 Praktische tip:

Het examen betreft Wft Zorgverzekeringen. Dus op het examen geef je alleen maar advies over zorgverzekering, ook al heb je zelf  

als kandidaat andere Wft diploma’s en adviseer je in de praktijk over allerlei verschillende verzekeringen. Dat lijkt misschien niet 

klantvriendelijk, maar past wel in de regels rond professioneel gedrag.
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Vervolg casus
Dochter Vanessa wordt over twee maanden achttien jaar en verheugt zich hier enorm op. Eindelijk op eigen benen! Ze is al op kamers 

gaan wonen en wil alvast al haar verzekeringen op orde hebben. Zo ook haar zorgverzekering.

Vraag 3
Vanessa heeft een afspraak gemaakt met een Adviseur zorgverzekeringen om een zorgverzekering af te sluiten. Vanessa heeft een 

kopie van haar paspoort meegenomen, want haar originele paspoort ligt nog in haar ouderlijke woning.

Hoe reageert de adviseur op haar verzoek om een zorgverzekering af te sluiten?

 a. “Dat kunnen we gelijk voor je in orde maken. De zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Goed dat je een kopie van je  

  paspoort meegenomen hebt.”

 b. “Dat kan helaas niet. Je bent jonger dan achttien jaar en dan ben je nog handelingsonbekwaam. Daarnaast moet ik ook  

  het originele paspoort zien, een kopie is niet voldoende.”

 c. “Omdat je nu op kamers woont, ben je handelingsbekwaam. We gaan jouw aanvraag in orde maken zodra ik je originele  

  paspoort heb gezien.”

Feedback: 

Een verzekerde jonger dan achttien jaar is handelingsonbekwaam en kan zelf nog geen verzekering afsluiten. Een uitzondering 

hierop vorm een verzekerde die jonger is dan achttien jaar, maar al wel is getrouwd.

Voor het vaststellen van de identiteit moet de adviseur een origineel exemplaar van een identiteitsbewijs zoals een paspoort of 

rijbewijs zien. Een kopie is niet voldoende.

Toetstermnummer:

2c.2 Identiteit klant controleren. Kandidaat controleert of hij de juiste persoon voor zich heeft en of de klant beschikkingsbevoegd 

en/of handelingsbekwaam is. Kandidaat kan de klant begrijpelijk uitleggen waarom de gegevens nodig zijn. Is alert dat juiste 

document(en) getoond worden, onderkent vervalsingen. Raadpleegt, indien nodig, databestanden voor identiteitsverificatie. 

Signaleert mogelijke onjuistheden en meldt dit volgens de procedure. Bepaalt, in geval van stichting of vennootschap, vanuit 

KvK-informatie en/of statuten of de persoon tekenbevoegd is.

 

 Praktische tip:

Het zijn soms samengestelde taken die je moet uitvoeren in het belang van de klant. In sommige antwoorden van examenvragen 

worden zowel goede en foute aanwijzingen gecombineerd. Een deel klopt dan wel, een ander deel niet. Let daar goed op als je de 

antwoorden leest. Laat je niet verleiden tot een snelle keus.
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Vraag 4
Welke percentages zijn van toepassing op Remco en Vanessa inzake inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg? Wat is juist?

Ga er bij de beantwoording vanuit dat Vanessa inmiddels achttien jaar is.

Er zijn meerdere antwoorden juist.

 a. Voor Remco geldt een percentage van 6,95%

 b. Voor Remco geldt een percentage van 4,85%

 c. Voor Vanessa geldt een percentage van 2,95%

 d. Voor Vanessa geldt een percentage van 4,85%

 e. Voor Remco geldt een percentage van 2,95%

 f. Voor Vanessa geldt een percentage van 6,95%

 

Feedback: 

Het hoge tarief van 6,95% geldt voor werknemers en mensen met een sociale uitkering of een AOW-uitkering. Er is een verlaagd 

tarief van 4,85% voor zelfstandigen en voor aanvullend pensioen.

Toetstermnummer:

1g.5 De kandidaat kan aan de klant de opbouw van de premie op een zorg- en ziektekostenverzekering uitleggen.

 

 Praktische tip:

Je hoeft weliswaar geen percentages uit je hoofd te kennen, maar je moet wel weten dat er verschillende tarieven bestaan. Klanten 

willen dat jij kunt uitleggen hoe het in grote lijnen in elkaar zit, cijfers en percentage wijzigen regelmatig, die zoek je dan natuurlijk op. 

Dan loop je geen risico.
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Vraag 5
Nico bereikt binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft recht op zijn Nederlands pensioen. Hij vraagt of er iets verandert met 

betrekking tot zijn zorgverzekering.

Wat vertelt de Adviseur zorgverzekeringen?

 a. Nico ontvangt pensioen uit Nederland. Hij zal een bijdrage aan het Zorginstituut gaan betalen voor zijn Spaanse  

  woonlandpakket.

 b. Er verandert niets. Nico blijft verzekerd bij het Spaanse ziekenfonds en betaalt daar ook premie aan.

 c. Er verandert niets. Nico blijft particulier verzekerd voor zorg.

Feedback:

Nico is straks gepensioneerd en woont in het buitenland.  

Zorginstituut Nederland zal Nico een bijdrage in rekening  

brengen voor zijn woonlandpakket in Spanje. Deze bijdrage  

is afhankelijk van het niveau van de zorg van het nieuwe  

woonland. De vergelijking wordt gemaakt tussen de Wlz-  

en Zvw-dekking en het zorgpakket in het nieuwe woonland.  

Die vergelijking levert een factor op, de woonlandfactor.

Toetstermnummers:

1j.2 De kandidaat kan de consequenties van de wijzigingen  

uitleggen.

1j.3 De kandidaat kan het belang van tijdige melding van  

wijzigingen beschrijven.

 

 Praktische tip:

Veel wet- en regelgeving zit vol met uitzonderingen. Het heeft weinig zin dat allemaal uit je hoofd te leren, het verandert te vaak. 

Zorg wel dat je efficiënt kunt werken met naslagwerken zoals wettenbundels en dat je continu op de hoogte bent van de relevante 

wijzigingen.



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

drie vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/9
http://www.hoffelijk.nl/amweb/9
http://www.hoffelijk.nl/amweb/9
http://www.hoffelijk.nl/amweb/9
http://www.hoffelijk.nl/amweb/9
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’ 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Charles;

• Casus Jos en Annemarie;

• Kennisvragen Zorgverzekeringen. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.


