
Huisdierenverzekering:
wel of niet doen?



32

Huisdierenverzekering: 
wel of niet doen? 

Natuurlijk wilt u het beste voor uw dier, ook als uw dier ziek 
is of zorg nodig heeft na een ongeluk. Overweegt u om een 
huisdierenverzekering te nemen, of twijfelt u of dit nodig is? Ons 
advies is om hier goed over na te denken, om zo te voorkomen dat 
u verrast wordt door hoge kosten. Zeker jonge dieren overkomt nog 
wel eens iets. 

Om u hierbij te helpen leest u in deze folder meer over:

• mogelijke zorgkosten voor uw dier
• wat een huisdierenverzekering is
• kosten van een huisdierenverzekering
• tips voor het kiezen van een huisdierenverzekering

“ Ik ben zelf toch ook verzekerd, dus mijn hond 
Max ook. Ik moet er niet aan denken dat ik 
hem niet de beste zorg kan geven omdat ik de 
rekening van de dierenarts niet kan betalen.”
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Steeds meer zorg voor dieren mogelijk

In Nederland is er op het gebied van dierenzorg tegenwoordig 
veel meer mogelijk dan vroeger. Zo kunnen ook dieren 
bijvoorbeeld onderzocht of geholpen worden met MRI,  
CT-scan, echo, röntgen, uitgebreide (orthopedische) operaties 
of chemo. Ook kan uw dier voor meer complexe zorg verwezen 
worden naar een dierenarts-specialist, die een meerjarige 
aanvullende opleiding gedaan heeft in bijvoorbeeld chirurgie of 
oogheelkunde.

Ook zorg voor dieren heeft een prijskaartje
De rekeningen voor deze meer complexe behandelingen 
en onderzoeken kunnen hoog oplopen. Een herstel na een 
aanrijding kan zomaar tussen de €1000 en €5000 kosten. 
Medische zorg voor een blijvende aandoening zoals suikerziekte 
of artrose kan honderden euro’s per jaar kosten. 
We maken het helaas nog te vaak mee dat we dieren onnodig 
moeten laten inslapen omdat de kosten van een behandeling 
voor de eigenaar te hoog zijn om te betalen. 

Huisdierenverzekering om onverwachte zorgkosten te voorkomen
Sinds een aantal jaren is het gelukkig mogelijk om ook voor 
uw huisdier een ongevallen- en ziektekostenverzekering af te 
sluiten. Voor een vast bedrag per maand hoeft u zich dan minder 
zorgen te maken over onverwacht hoge medische kosten voor 
uw huisdier. Check wel altijd voor welke medische kosten uw 

dier wel en niet verzekerd is. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen 
om te sparen voor onverwachte zorgkosten bij uw dier. Het nadeel 
hierbij is dat u niet weet of u genoeg gespaard heeft als uw dier een 
ongeval krijgt of ziek wordt. Echt, het komt altijd onverwachts.
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Wat is een huisdierenverzekering? 

Een huisdierenverzekering is een verzekering die u beschermt 
tegen hoge onverwachte ziektekosten van uw huisdier. U betaalt 
daarvoor een vast bedrag per maand aan de verzekeraar. De 
voorwaarden verschillen per verzekeraar. Vaak kunt u zelf kiezen 
voor welke gebeurtenissen u uw huisdier wilt verzekeren, zoals een 
ongeval, ziekte of een crematie. 

Ook bepaalt u zelf hoe hoog het bedrag is van de verzekering en 
het eigen risico. Een huisdierenverzekering lijkt dus veel op een 
ziektekostenverzekering van de mens.

In Nederland kan alleen een huisdierenverzekering voor honden, 
katten, konijnen en papegaaien worden afgesloten. Niet alle 
verzekeraars bieden een verzekering aan voor al deze dieren. 

Voetbalknietje 
Karel is een heel actieve hond die op een dag kreupel uit de bosjes 
tevoorschijn kwam. De diagnose van de orthopedisch dierenarts 
was een afgescheurde voorste kruisband, bij de mens ook wel 
bekend als ‘voetbalknietje’. 

Er was een complexe orthopedische operatie nodig om een 
eventuele meniscusscheur en artrosevorming te voorkomen. Voor 
een middelgrote hond kan de prijs van deze operatie variëren 
van €1.600 tot €2.300. Karel was gelukkig goed verzekerd en rent 
inmiddels weer door het bos. 
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Tips voor het kiezen van een
 huisdierenverzekering

Een huisdierenverzekering vergoedt veel maar niet alles. We raden 
aan om vooraf goed per verzekering door te lezen wat er wel en niet 
vergoed wordt. Let in elk geval op:

• Hoe zit het met de eigen bijdrage/risico? 
• Kan de basisdekking uitgebreid worden met aanvullende  
 dekkingen? 
• Is er een wachttermijn (een periode tussen aanmelden en  
 ingaan van de verzekering) en wat wordt er vergoed tijdens de  
 wachttermijn? 
• Is er een korting van toepassing voor het afsluiten van de  
 verzekering vóór een bepaalde leeftijd van uw dier?
• Wat zijn de uitsluitingen (wat wordt niet vergoed)?
• Worden er kosten in rekening gebracht voor het indienen van  
 een declaratie? 
• Worden aandoeningen aan de heupen en ellebogen voor uw  
 dier vergoed?
• Betaalt de verzekeraar bij hoge bedragen direct uit aan   
 dierenarts, zonder dat u het bedrag hoeft voor te schieten?
• Hoeveel ervaring heeft de verzekeringsmaatschappij, heeft deze  
 een goede naam?

Neem rustig de tijd voor het kiezen van een passende verzekering. 
Kijk op de sites van de aanbieders en bel ze op wanneer u een vraag 
heeft. Het is belangrijk dat u vooraf weet waar u aan begint. 

Kosten kunnen per verzekering en type 
huisdier verschillen

Aanbieders van huisdierenverzekeringen bepalen zelf de hoogte 
van de premie: het bedrag dat u maandelijks of jaarlijks betaalt 
voor de verzekering. Dat is de ‘vrije marktwerking’. Zij baseren 
zich daarbij op cijfers uit het verleden, de verwachtingen voor 
de toekomst en hun kostenstructuur. De kosten kunnen dus per 
verzekering verschillen.

Ook het type huisdier is bepalend voor de hoogte van de 
premie. Veel huisdierverzekeraars vragen bij het afsluiten van de 
verzekering daarom naar:
• diersoort 
• ras
• gewicht 
• geslacht 
• leeftijd 

Het is vaak lastig om de kosten tussen verzekeringen te vergelijken, 
omdat niet elke verzekering dezelfde zorgkosten vergoedt of 
bijvoorbeeld een hogere eigen bijdrage vraagt. Om u hierbij 
te helpen, geven we u een aantal tips voor het kiezen van een 
passende huisdierenverzekering. 

“ Het was me niet helemaal duidelijk wat er wel en niet 
vergoed werd, dus heb ik even gebeld. Het was zo’n 
prettig gesprek dat ik het meteen in orde gemaakt heb. 
Je weet het tenslotte maar nooit. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje, toch?”
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Huisdierenverzekering: 
wel of niet afsluiten? 

Het is voor iedere eigenaar een persoonlijke afweging om wel of 
geen verzekering af te sluiten voor een huisdier. Stel u hierbij deze 
vraag: “Als mijn hond of kat vandaag een ongeluk krijgt of ziek 
wordt en de operatie gaat 700 à 1000 euro kosten, kan ik dat dan op 
dat moment betalen?” 

Een goed baasje zijn voor uw dier (verantwoord huisdierenbezit) 
betekent dat u ook goed voor uw huisdier zorgt na een ongeluk 
of bij een ziekte, want juist dan zijn ze volledig afhankelijk van u. 
Door het afsluiten van een huisdierenverzekering hoeft u zich geen 
zorgen te maken over onverwachte medische kosten, dat is een 
prettige zekerheid. Voor uw huisdier en voor u.
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Cherry Eye
Honden hebben een derde ooglid waarin 
een klein kraakbenig stukje weefsel zit. 
Soms gaat er iets mis in de ontwikkeling 
waardoor het derde ooglid opeens volop 
zichtbaar is. 

Deze aandoening heet ‘Cherry Eye’ en 
kan bijvoorbeeld leiden tot vervelende 
ontstekingen. Een Cherry Eye komt vaak 
aan beide ogen voor en moet snel met 
een oogoperatie verholpen worden. Dit 
kan al gauw enkele honderden euro’s 
gaan kosten. Ook deze kosten worden 
gedekt door een verzekering.
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Advies
of contact
Heeft u een vraag over medische 
kosten voor uw dier? 

Neem gerust even contact met ons op, 
we helpen u graag verder.

Neem voor meer informatie ook een kijkje op: www.anicura.nl
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