Dossier
geld

komen niet meer zo vaak bij gezinnen thuis en veel
ouders hebben niet meer de mogelijkheid om zorg in
te huren uit het persoonsgebonden budget. Verder
wordt de begeleiding in groepen buitenshuis gesti
muleerd, want dat is goedkoper dan individuele zorg
thuis. Maar het is niet altijd het beste voor een kind.
Als een kind al de hele dag op school heeft gezeten
of bij de dagbegeleiding is geweest, is het vaak veel
te moe voor die naschoolse opvang.”
Zonnehuizen, waar Wipkje werkt, maakt net als
andere zorginstellingen bij de Vereniging Gehandi
captenzorg Nederland (VGN) melding van schrij

nodig hebt. Zeg dat je kind na school veel te moe is
voor een groep en dus individuele begeleiding nodig
heeft. Of geef heel goed aan wat je nodig hebt om het
thuis vol te houden. Dat werkt, want het CIZ wil voor
komen dat je kind uit huis moet worden geplaatst –
dat is tenslotte veel kostbaarder. En bij de aanvraag
moet je tegenwoordig je hele gezinscontext in kaart
brengen. Het gaat dus niet alleen om het zorginten
sieve kind, maar om het hele gezin. Dat geeft je als
aanv rager de kans om te onderbouwen dat je óók tijd
nodig hebt voor je andere kinderen.”
Is het verstandig om de aanvraag zelf te doen?
Wipkje: “Dat kan, maar bij de zorginstel
ling waar je de zorg wilt ontvangen, kun je
altijd om advies en hulp vragen. Ook geeft
bureau MEE ondersteuning.”
Als het indicatiebesluit toch anders uitvalt
dan je had gehoopt, is het verstandig om
altijd bezwaar te maken bij het CIZ, zegt
Wipkje Marchal. “De indicatie wordt dan
namelijk helemaal opnieuw bekeken en getoetst.
Als het bezwaar wordt afgewezen, is het ook nog
mogelijk om in hoger beroep te gaan. Maar over het
algemeen raad ik ouders dat alleen aan als ze het
echt pertinent oneens zijn met het besluit. In hoger
beroep gaan kost geld en het is een stroperig, lang
durig en bureaucratisch proces.”

‘Geef bij je aanvraag voor
een indicatie heel goed aan
wat je thuis nodig hebt om
het vol te houden’
nende gevallen. De VGN heeft vervolgens contact
met het ministerie van VWS. Wipkje: “Ouders zijn
vaak al overbelast door de zorg voor hun kind. Het
kan dan frustrerend zijn als er vanuit de overheid
geen of weinig begrip is voor hun situatie. In de poli
tiek is men momenteel vooral bezig met bezuinigin
gen. Dat belang is in strijd met wat hulpverleners en
ouders aan zorg nodig vinden voor zorgintensieve
kinderen. We vinden het belangrijk dat gezegd
wordt dat sommige kinderen gekort worden in zorg
en hulp, én dat ouders overbelast raken omdat ze
onvoldoende hulp krijgen. Die signalen moet je blij
ven afgeven. Daarom zijn we blij dat de VGN zich er
sterk voor maakt.’
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Ella Mae Wester

Optimaal aanvragen
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De vraag is: hoe kun je er als ouder voor zorgen dat
je kind een indicatie krijgt die zo goed mogelijk bij
hem past? Wipkje: “Het is belangrijk dat je bij de
aanvraag al goed onderbouwt waarom je welke zorg

Zonnehuizen

•

De instelling waar Wipkje Marchal werkt, heeft
onder andere drie orthopedagogische dagcentra
die een ontwikkelingsgericht begeleidings
programma bieden (dagbesteding) aan kinde
ren met een ontwikkelingsachterstand en aan
meervoudig complex gehandicapte kinderen. Dit
gebeurt vanuit een antroposofisch geïnspireerd
mensbeeld.
Meer informatie: www.zonnehuizen.nl

Is jouw gezin de dupe van de herindicatie? We zijn benieuwd naar je ervaringen.
Stuur je verhaal naar redactie@lotjeenco.nl met in de onderwerpregel ‘herindicatie’.
Op www.lotjeenco.nl vind je uitleg over de termen in dit artikel en www-adressen van instanties.

De slimste
ziektekostenverzekering
In november valt bij iedereen een nieuwe ziektekostenpolis op de
deurmat. Zeker als je gezin veel ziektekosten maakt, zou je daar eens
kritisch naar moeten kijken. Worden jullie extra kosten wel gedekt?
Is het interessant om over te stappen naar een andere verzekeraar?
De basis

De dekking van het basispakket
is bij iedere zorgverzekeraar
ongeveer dezelfde. Basale zorg
zoals huisartsen- en ziekenhuis
zorg, en genees-, en hulpmiddelen
vallen eronder. Fysiotherapie
voor kinderen tot 18 jaar en tand
heelkundige zorg voor kinderen
tot 22 jaar ook. Gemiddeld betaal
je voor een basisverzekering in
2010 € 1.127 premie per persoon
per jaar (€ 93,91 per maand), bij
een verplicht eigen risico van
€ 165 per persoon. Kinderen tot
18 jaar zijn gratis meeverzekerd
met de ouders. Het is goed om te
weten dat niemand – dus ook een
kind dat veel zorg nodig heeft –
geweigerd mag worden voor het
basispakket.

Aanvullend

Met een zorgintensief kind is het
vrijwel altijd verstandig om ook
een aanvullende verzekering
af te sluiten. Daaronder vallen
zaken als mantelzorgvervanging,
vergoeding voor hoortoestellen,
orthopedische schoenen, ortho
dontie, alternatieve zorg, fysio
therapie (vanaf 18 jaar) en tand
heelkundige zorg (vanaf 22 jaar).

Hoe uitgebreider de dekking, hoe
hoger de premie. Omdat kinderen
met de ouders zijn meeverzekerd,
moeten de ouders dus een goede
aanvullende verzekering nemen
voor de extra zorg van hun kind.
Maar verwacht
de ene ouder
voor zichzelf
weinig ziekte
kosten te gaan
maken en de
andere juist meer, dan is het slim
om het kind (of alle kinderen) bij
te laten schrijven op de polis van
de ouder die voor zichzelf toch
ook al een uitgebreidere dekking
wil. De ‘gezonde’ ouder kan dan
volstaan met bijvoorbeeld een
basisverzekering en alleen daar
voor premie betalen.
Zorgverzekeraars mogen ver
zekerden die veel kosten maken
officieel wel weigeren voor een

aanvullende verzekering, maar
volgens eigen zeggen doen ze dit
niet. Sommige verzekeraars stel
len wel extra eisen voor de meest
uitgebreide dekking tandzorg.
Wil je die afsluiten, dan zal een

Ook een zorgintensief kind
mag voor de basisverzekering
niet geweigerd worden

Kind & eigen risico

verzekeraar eerst willen weten
wat de staat van onderhoud van
het gebit is.

Verzekeraar kiezen

Bij welke zorgverzekeraar je het
beste af bent, hangt natuurlijk
mede af van de zorg die jouw kind
precies nodig heeft. Zet daarom
eerst op een rijtje wat voor jul
lie belangrijke en kostbare zorg
is en zoek dan uit wie daarvoor
>>

Het verplichte eigen risico bedraagt € 165 per persoon. Daaronder
vallen niet de huisartsen-, verloskundige, kraam-, en tandheelkundige
zorg voor verzekerden onder de 22 jaar. En ook niet een door het
ministerie van VWS vastgestelde lijst van hulpmiddelen. Je kunt dus
altijd naar de huisarts of bevallen zonder zelf (bij) te betalen. Bij een
aantal verzekeraars betaal je geen eigen risico als je gebruikmaakt
van zorgaanbieders waarmee bijzondere afspraken zijn gemaakt.
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Twee verzekeraars?

Steeds meer mensen krijgen een
korting door een collectieve verzekering af te sluiten via de werk
gever, sport-, vak- of patiënten

Meer korting

Het verplichte eigen risico is € 165
per persoon, maar je kunt ook
een ‘vrijwillig eigen risico’ kiezen
tussen € 100 en € 500. Daar staat
een premiekorting tegenover tus
sen de € 30 en € 300 per jaar. Ook
hiervoor kun je www.kiesbeter.nl
raadplegen. Wie voor de goed
koopste basisverzekering van
€ 80 het eigen risico verhoogt met
€ 500 (totaal eigen risico wordt
dan € 665 per jaar) betaalt € 58
premie per maand. In het eerder
genoemde voorbeeld, waarbij een
van de ouders alleen een basisver
zekering neemt om de kosten te
drukken, kan deze ouder ook nog
een extra hoog eigen risico afspre
ken en zo het maximale besparen.
Meer korting kun je krijgen door
de premie
per jaar, half
jaarlijks of
per kwartaal
te betalen.
Op www.
belastingdienst.nl is bovendien
te berekenen of je in aanmerking
komt voor een (inkomensafhan
kelijke) zorgtoeslag. Dat is een
bijdrage van de overheid voor de
kosten van de zorgverzekering.

Je bespaart flink als slechts
één van beide ouders voor
een uitgebreide dekking kiest
vereniging. In 2010 is de gemid
delde korting op de basisverze
kering 6,4% per jaar, dus zo’n
€ 72, en collectief verzekerden
krijgen ook vaak korting op de
aanvullende verzekering. Gemid
deld betalen mensen met een
collectieve verzekering € 1.055
premie per jaar, dat is € 87,91
per maand. Via www.kiesbeter.nl
kun je makkelijk uitzoeken aan
welke organisaties een bepaalde
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Overstappen?

Als je half november de premies
voor 2011 krijgt en besluit om
over te stappen, dan moet je de
oude basisverzekering uiterlijk

op 31 december opzeggen. Je hebt
vervolgens tot 1 februari 2011 om
je aan te melden bij een andere
zorgverzekeraar. Die nieuwe ver
zekering gaat dan met terugwer
kende kracht in op 1 januari. Dat
opzeggen kan de nieuwe verzeke
raar ook doen.
Omdat niemand geweigerd mag
worden voor de basisverzekering,
loop je geen risico dat je onver
zekerd blijft. De aanvullende ver
zekering heeft een looptijd van een
jaar. Het is verstandig om eerst een
nieuwe aanvullende verzekering
af te sluiten en dan pas de oude op
te zeggen, omdat het in theorie
mogelijk is dat je geweigerd wordt
voor de aanvullende verzekering.

2011

Naar verwachting zullen de polis
sen en premies in 2011 nogal
veranderen, omdat de politiek wil
bezuinigen op de zorgkosten. Zo
is nu al bekend dat per 1 januari
de tandheelkundige zorg ver
goed wordt voor kinderen tot 18
jaar, niet meer tot 22 jaar. Extra
belangrijk dus om de nieuwe polis
goed te bekijken.

Even vergelijken

De meeste verzekeraars verdienen een 7,6 voor de kwaliteit van hun
dienstverlening, blijkt uit de Klantenmonitor Zorgverzekeringen. Kleinere
verzekeraars, zoals De Friesland, scoren boven dit gemiddelde. We vergelijken
hier vier grote verzekeraars en een kleine om een idee te geven wat de
verschillen zijn. Let op: het gaat hier nog wel om gegevens van 2010, want de
premies voor 2011 zijn pas in november bekend.
CZ
De gezinspolis voor € 124,95 per persoon per
maand vergoedt onder andere kinderfysiotherapie,
vervoer voor ziekenbezoek, vergoedingen voor
brillen, steunzolen, orthopedische schoenen en
hoortoestellen. Bijzonder is het CZ beugelplan.
Hoe langer je bij CZ verzekerd bent, hoe hoger de
beugelvergoeding is (tot maximaal € 2500, ruim
voldoende voor een beugel volgens CZ).
www.cz.nl

De Friesland
Het meest uitgebreide pakket van deze kleinere
verzekeraar kost € 120,85 per persoon per
maand. Dat biedt onder andere dekking voor
antroposofische en homeopathische middelen,
therapeutische centra en ontspanningsoorden voor
kinderen, mantelzorgvervanging en volledige vergoeding van pensionkosten als een gezinslid in het
Ronald McDonaldhuis verblijft.
www.defriesland.nl

Menzis
Op de site van Menzis kun je via ‘vergoedingen
vergelijken’ al je wensen voor je aanvullende ver
zekeringspakket aanvinken. Vervolgens wordt
de beste verzekering en premie voor je gezocht.
De ExtraVerzorgd 3 verzekering met een mantel
zorgarrangement, vergoedingen voor herstel
oorden, therapeutische kampen en meer kost
€ 124,50 per persoon per maand. De Mantelzorgdesk van Menzis beantwoordt, ook voor nietverzekerden, gratis alle mantelzorg-vragen.
www.menzis.nl

VGZ
Deze verzekeraar heeft het Gezin Pakket met
tandartsdekking met vergoedingen voor onder
meer een mantelzorgmakelaar, huishoudelijke
hulp bij ziekte, verblijf in een zorghotel of Ronald
McDonaldhuis, ruime vergoedingen voor ortho
dontie (tot maximaal € 2500 voor de totale looptijd van de verzekering), zorgbemiddeling voor
korte wachttijden en beste behandeling.
Extra: Fitkids, een oefen- en fitnessprogramma
in groepsverband voor kinderen met een chronische ziekte of een beperking. En MijnGemak,
een bemiddelingsservice voor werkzaamheden
in en om het huis waar je zelf niet aan toekomt.
De VGZ-website biedt veel medische informatie
en online coachingsprogramma’s. Kosten: € 129,18
(basisverzekering € 94,33 + aanvullend € 34,85)
per persoon.
www.vgz.nl

Zilveren Kruis
Voor een aanvullende verzekering van € 15,90
(totale premie € 112,40 per maand) heb je bij deze
verzekeraar de ‘3 sterrenpolis’, met vergoedingen
voor therapeutische kinderkampen voor gehandicapten, zorgbemiddeling, mantelzorgvervanging en
meer. Een extraatje is het Health Pakket. Verzekerden kunnen fit en gezond blijven door met korting
te sporten en persoonlijke balans-, slaap-, en ontspanningscursussen te volgen. Op de site staat een
Medische Gids en een Medicijnwijzer.
www.zilverenkruis.nl

•

Gizella Komondy bronnen Intomart 2010, Vektis, onderzoeksinstituut voor de zorgverzekeraars

Korting

zorgverzekeraar korting geeft en
met wie jouw werkgever, sport-,
patiënten- of vakvereniging col
lectieve afspraken heeft.
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de beste aanvullende verzeke
ring biedt. Dat uitzoeken gaat
heel makkelijk en snel op www.
kiesbeter.nl. Deze onafhankelijke
website is in opdracht van het
ministerie van VWS ontwik
keld door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, in
samenwerking met patiënten- en
consumentenorganisaties, zieken
huizen en zorgverzekeraars. Je
kunt er onder andere het nieuwe
aanbod van je verzekeraar (dat
in november wordt toegestuurd)
vergelijken met de premie en dek
king van andere verzekeraars.
Veel verzekeraars bieden een
gezinspolis die de meeste kosten
dekken waarmee gezinnen te
maken kunnen krijgen.

Wat veel mensen niet weten,
is dat je niet verplicht bent
om de basis- en de aanvullende verzekering bij één
verzekeraar af te sluiten. Je
kunt dus de basisverzekering
opzeggen, maar de aanvullende verzekering behouden
bij je huidige verzekeraar of
andersom. Administratief wel
wat omslachtiger omdat sommige vergoedingen deels uit
de basis- en deels uit de aanvullende verzekering vergoed
worden.
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