
AOV-advies voor  
zorgprofessionals
Persoonlijk, ruime keuze en  

professionele begeleiding

De stem en steun van zorgverleners



Voorstel op maat
VvAA begrijpt welke specifieke 
arbeidsonge schiktheidsrisico’s u 
als zorgprofessional loopt. Wij zijn 
op de hoogte van de regelingen 
waarvan u gebruik kunt maken, 
zoals uw  pensioen of  afspraken in 
de maatschap. Hierdoor zijn onze 
adviseurs bij uitstek in staat om u te 
 adviseren over het eigen risico, de 
eindleeftijd en het soort AOV dat bij 
uw situatie past.  
U ontvangt een voorstel op maat.

Als het u overkomt…
Als zorgprofessional weet u het als geen ander: een ongeval of  
ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt?  
Arbeidsongeschiktheid kan op uw leven en medische carrière  
een behoorlijke impact hebben.

Op de eerste plaats staat het herstel van uw gezondheid. 
Daarnaast moet er op het werk en thuis van alles 
geregeld worden om uw  activiteiten op te vangen. 
Arbeidsongeschiktheid kan uw leven op  
z’n kop zetten. In die situatie wilt u zich over uw inkomen 
geen  zorgen hoeven maken. Als zelfstandige hebt u bij 
ziekte alleen de Wet werk en bijstand waarop u kunt 
terugvallen. Werkt u in loondienst, dan wordt uw inkomen 
in de meeste gevallen ook minder. 
Een arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV) kan uw 
inkomen veiligstellen. 

VvAA kijkt graag samen met u welke AOV het beste bij u 
past, zodat u bij arbeidsonge schikt  heid verzekerd bent van 
inkomen. Onze  adviseurs kennen uw werkveld en zijn op 
de hoogte van actuele ontwikkelingen. In deze brochure 
leest u wat we voor u kunnen betekenen.

Advies dat bij u past
Iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u 
inkomen als u (deels) niet meer kunt werken. 

Toch zijn er grote verschillen in de voorwaarden en 
premies bij diverse verzekeraars. Bij de keuze voor een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw persoonlijke 
situatie het uitgangspunt. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit en 
welk inkomen wilt u verzekeren? 

Wij adviseren u bijvoorbeeld over:

• De duur van de uitkering: voor bepaalde 
beroepsgroepen  kennen sommige verzekeraars een 
gemaximeerde leeftijd.

• Een sommen- of schadeverzekering: afhankelijk van uw  
keuze ontvangt u een volledige of een beperkte 
uitkering als u  arbeidsongeschikt bent, maar nog wel 
inkomen geniet.

• Het arbeidsongeschiktheidscriterium: wanneer bent u 
 arbeidsongeschikt en wilt u een uitkering ontvangen? 

• Als u uw huidige werk niet meer kunt doen of als u geen  
ander werk meer kunt verrichten?
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In 5 stappen naar een optimale AOV

Inventariseren
In een persoonlijk 
gesprek brengen 
wij uw persoonlijke 
en  financiële 
 situatie in kaart. 
Wat is uw beroep, 
inkomen, 
gezinssituatie en 
uitgavenpatroon? 
En hoeveel ziekte-
dagen kunt en wilt 
u financieel  
zelf overbruggen? 

Analyseren
Wij analyseren 
uw gegevens en 
onderzoeken welke 
arbeidsongeschikt-
heidsverzekering 
het beste bij uw 
situatie past.  
We vergelijken 
diverse aanbieders 
voor u, zowel op 
voorwaarden als op 
premie. VvAA werkt 
 uitsluitend met 
gespecialiseerde 
AOV-verzekeraars, 
die wij regelmatig 
 toetsen aan de 
hand van een  
uitgebreide  
kwaliteitsrichtlijn. 

Adviseren
U ontvangt een  
adviesrapport. 
Hierin staat welke 
verzekeringsvorm, 
welke verzekeraar 
en welke voorwaar-
den het  beste bij u 
passen. In het  
rapport gaan 
we ook in op de 
 specifieke risico’s 
voor uw  vakgebied. 

Bemiddelen
Hebt u uw keuze 
gemaakt? Dan 
regelen wij uw 
aanvraag bij de 
 verzekeraar.  
Ook begeleiden wij 
u bij de medische 
acceptatie. 

Onderhouden
Na het afsluiten van 
uw AOV kan er veel 
veranderen: in uw 
leven of dat van uw 
gezin, maar ook in 
de markt of in de 
 (fiscale) wet- en  
regel geving.  
Met onze AOV-
zorgservice blijft 
uw verzekering 
actueel. 
Met preventietips 
en (online) 
coaching helpen 
wij u ook om 
arbeids-
ongeschiktheid te 
voorkomen en uw 
duurzame 
inzetbaarheid te 
verhogen.
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Wat betaalt u voor onze AOV-dienstverlening?

We geven u helderheid over de kosten van onze 
dienstverlening. Zo weet u waar u aan toe bent. 

Voor zelfstandigen
Voor het adviseren en afsluiten van een AOV rekenen wij in 
het eerste jaar € 275 eenmalig en daarna maandelijks € 25.

Na het eerste jaar betaalt u voor de AOV-zorgservice  
€ 25 per maand, zolang uw AOV via VvAA loopt.

Voor werknemers in loondienst
Voor het adviseren en afsluiten van een AOV rekenen wij in 
het eerste jaar € 275 eenmalig en daarna maandelijks € 10.

Na het eerste jaar betaalt u voor de AOV-zorgservice  
€ 10 per maand, zolang uw AOV via VvAA loopt.

Waar kunt u op rekenen? 

• inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie
• analyse van de wensen en mogelijkheden
• persoonlijk AOV-advies
• afsluiten van de verzekering en begeleiding bij de 

medische acceptatie
• periodieke AOV-check
• kosteloos advies bij wijzigingen binnen uw polis 
• second opinion 
• juridische dienstverlening 
• ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij een overstap naar een ander product betaalt u eenmalig 
€ 275 voor oversluitadvies. 
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Uw voordelen

Persoonlijk advies
Onze adviseurs kennen uw werkveld. Zo bent u verzekerd 
van  gespecialiseerd advies afgestemd op uw beroepsgroep.

Ruime keuze uit verzekeraars
Wij werken samen met gespecialiseerde AOV-verzekeraars, 
die wij regelmatig toetsen aan de hand van een uitgebreide 
kwaliteitsrichtlijn.

Uw verzekering altijd actueel
Samen controleren we periodiek of uw AOV nog aansluit op 
uw situatie. Zijn er tussentijdse wijzigingen? Dan bekijken 
we samen of er aanpassingen nodig of wenselijk zijn. 

Second opinion
Bent u het niet eens met uw arbeidsongeschiktheids-
verzekeraar, dan kunt u rekenen op ondersteuning van de 
specialisten van VvAA. 
Wij kijken met u mee naar de beoordeling van de 
verzekeraar en helpen u weer op weg. 

Transparant en duidelijke kosten
U betaalt een vast tarief voor het advies en de zorgservice 
van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Juridische dienstverlening
Bij een geschil met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar 
krijgt u 50% van de kosten vergoed voor juridische dienst-
verlening door VvAA juridisch advies en rechtsbijstand tot 
€ 5.000. Eventuele kosten voor externe dienstverlening 
(bijvoorbeeld de gerechtelijke procedure) vallen hierbuiten.

Ondersteuning bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid
Moet u als zelfstandige door arbeidsongeschiktheid uw 
praktijk verkopen? Dan kunt u gebruikmaken van de 
expertise van onze praktijk adviseur. U krijgt 50% van de 
kosten vergoed voor begeleiding van de verkoop van 
uw praktijk, met een maximum van 10 uur. De kosten van 
andere expertise en de opstelling van het verkoop contract 
vallen hierbuiten.
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Uw AOV-check
Periodiek checken wij of de 
uitgangspunten van uw AOV nog 
aansluiten op uw situatie. 
Als dat noodzakelijk is, passen wij  
uw verzekering aan. Wij controleren:
• uw persoonlijke situatie, 

waaronder uw financiën, 
gezinssamenstelling,  
werk en toekomstplannen;

• de hoogte van het verzekerde 
inkomen;

• wettelijke wijzigingen en 
marktontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op uw AOV.

Advies aanvragen?

Wilt u advies over uw inkomenssituatie na 
arbeidsongeschiktheid? Of wilt u uw huidige AOV 
vergelijken met ons aanbod? 

Onze adviseurs helpen u graag verder.  
Neem gerust contact met ons op via 030 247 47 89  
of kijk op vvaa.nl/aov-advies voor meer informatie. 

Bij VvAA staan de wensen van leden centraal. Klachten 
over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen 
wij graag in goed overleg met u op. Mocht dat niet tot 
uw tevredenheid lukken, dan hebt u de mogelijkheid uw 
klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening. Informatie over het klachteninstituut vindt 
u op kifid.nl. U kunt het Kifid ook bereiken op het volgende 
postadres: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Over het VvAA Financieel-economisch 
adviesbureau B.V.
VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V. is 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder 
nummer 12009160. Op deze brochure zijn de  algemene 
leverings- en betalingsvoorwaarden van VvAA Financieel-
economisch adviesbureau B.V. van toepassing. U vindt deze 
voorwaarden op vvaa.nl.
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VvAA Groep B.V. I Orteliuslaan 750 I 3528 BB Utrecht I 030 247 47 89 I vvaa.nl

VvAA met stem en steun 
Als collectief is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart 
door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels 
uitgegroeid tot een collectief van ruim 125.000 leden. Gezamenlijk laten we onze 
stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en 
vermindering van bureaucratie. 

Hiernaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm 
van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke 
dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor 
zorgverleners. Kijk op vvaa.nl voor meer informatie.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,  
microfilm, e-mail of op andere wijze dan ook, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van VvAA N.V.
© VvAA N.V., Utrecht, december 2022
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