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Voor u ligt alweer de 82e editie van De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale
zekerheid. De Kleine Gids verschijnt al sinds 1933 en is reeds lang een begrip. In
een handzaam formaat behandelt de Gids de belangrijkste regelingen op het
terrein van de sociale zekerheid. De sociale zekerheid is voortdurend in beweging, daarom verschijnt de Gids sinds 1999 twee keer per jaar.
Deze editie biedt u actuele informatie over de Nederlandse sociale zekerheid. In
oktober 2010 is er een nieuw kabinet aangetreden. Dit heeft een paar grote
ingrepen in de sociale zekerheid aangekondigd. Zo wil het de WWB, Wsw en
Wet Wajong samenvoegen tot één regeling. Voor de situatie per 1 januari 2011
heeft dit nog geen gevolgen. Wel is er onder andere een aantal wijzigingen in de
Ziektewet en WIA en wordt de AOW-partnertoeslag mogelijk verlaagd. Het
wetgevingstraject voor deze wijzigingen was ten tijde van het schrijven van dit
voorwoord echter nog niet afgerond. Het is dus mogelijk dat de wijzigingen niet,
of pas later, doorgaan.
Uiteraard vindt u in deze editie de bedragen en percentages die vanaf 1 januari
2011 gelden.
Deze editie van De Kleine Gids is tot stand gekomen met medewerking van
mr. M.J.H. Baars, mr. drs. E.M. Dekker, mr. C.T.G.M. Huisman, mr. B. de Pijper,
mw. I.M. Sens en ondergetekende.
Stimulansz
Mr. A.D. Hop
Eindredacteur
In verband met de leesbaarheid zijn formuleringen als ‘hij’ of ‘zij’ zoveel mogelijk
vermeden. Daar waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ bedoeld.
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ZORGVERZEKERINGSWET

DOEL
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een verplichte (privaatrechtelijke) verzekering voor
ziektekosten voor iedereen die in Nederland woont of werkt. In de Zvw is een basispakket
aan medische zorg vastgelegd. Men kan kiezen voor een naturapolis, restitutiepolis of een
mengvorm van beide polissen. Er is een verplicht eigen risico. Collectief verzekeren is ook
mogelijk. Voor zorg die niet in het pakket van de Zvw zit, kan men een aanvullende
verzekering afsluiten.
Verzekerden van achttien jaar en ouder betalen een nominale premie voor het basispakket
uit de Zvw. Deze premie kan per zorgverzekeraar verschillen. Naast de nominale premie
wordt een inkomensafhankelijke bijdrage geheven. Mensen met een laag inkomen
kunnen recht hebben op zorgtoeslag als tegemoetkoming voor de nominale premie.
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WIE VERZEKERINGSPLICHTIG ZIJN
De Zorgverzekeringswet legt een verzekeringsplicht op aan iedereen die verplicht AWBZ
verzekerd is. Dit zijn alle ingezetenen, dat wil zeggen iedereen die legaal in Nederland
woont. Ook personen die in het buitenland wonen, maar wel in Nederland werken en
loonbelasting betalen, zijn verzekeringsplichtig. De verzekeringsplicht geldt echter niet
voor militairen in werkelijke dienst en gemoedsbezwaarden. De verzekeringsplicht van
gedetineerden wordt voor de duur van de detentie opgeschort.
AFSLUITEN ZORGVERZEKERING
De verzekeringsplichtige moet ervoor zorgen dat hij verzekerd is en dus een zorgverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar. Iemand kan wel een zorgverzekering afsluiten
voor een ander (bijvoorbeeld voor partner, kind of werknemer); hij is dan de verzekeringnemer. Degene voor wie de verzekering is afgesloten (de verzekerde), behoudt echter
het recht om op elk moment zelf een verzekering af te (laten) sluiten. Kinderen jonger dan
achttien jaar hebben hiervoor wel toestemming nodig van hun wettelijk vertegenwoordiger. Reden om zelf een zorgverzekering af te sluiten kan zijn het bereiken van de
achttienjarige leeftijd, een echtscheiding of het veranderen van baan.
Wie geen verzekering afsluit, kan een boete krijgen van 130% van de nominale premie
die hij over de onverzekerde periode had moeten betalen (tot een maximum van vijf jaar).
Zie hoofdstuk 30. De kosten van medische zorg in de onverzekerde periode komen voor
eigen rekening.
Om te voorkomen dat men onverzekerd is, heeft de Tweede Kamer in mei 2010 het
wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen. Met deze wet kunnen verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering via bestandskoppeling worden opgespoord. Na
drie aanschrijvingen en het opleggen van twee boetes zullen onverzekerden uiteindelijk
ambtshalve bij een verzekeraar worden ingeschreven. Zij moeten een jaar lang een
bestuursrechtelijke premie betalen. Deze premie kan via bronheffing worden geïnd. Bij het
schrijven van deze tekst was het wetsvoorstel nog aanhangig bij de Eerste Kamer.
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ACCEPTATIEPLICHT
Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen die zich aanmeldt tegen gelijke voorwaarden te
accepteren voor de basisverzekering. Zorgverzekeraars mogen geen onderscheid maken
naar gezondheidsrisico’s, leeftijd of andere criteria.

1

ZORGPLICHT
De zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat verzekerden de zorg kunnen krijgen die zij
nodig hebben en waar op grond van het pakket aanspraak op bestaat. Het gaat erom dat
de kosten betaald worden. Maar ook dat de zorg daadwerkelijk en tijdig kan worden
verkregen op een redelijke afstand van de woonplaats. Dit wordt de zorgplicht genoemd.
De zorgverzekeraar moet daarbij zorgbemiddeling geven. Dat wil zeggen dat hij binnen
een redelijke termijn de beste zorg voor zijn verzekerden moet vinden. Bij een naturaverzekering is zorgbemiddeling een vanzelfsprekendheid, omdat de levering van zorg zelf
is verzekerd en niet de vergoeding van de kosten. Bij een restitutieverzekering heeft de
verzekerde alleen recht op vergoeding van kosten. De zorgverzekeraar moet daarbij in
ieder geval tot zorgbemiddeling overgaan als de verzekerde daarom vraagt.
Als een verzekerde wisselt van zorgverzekeraar is de nieuwe zorgverzekeraar op grond van
de zorgplicht verplicht lopende indicaties en machtigingen voor een hulpmiddel of andere
zorg over te nemen.
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OPZEGGEN ZORGVERZEKERING
De verzekerde kan de zorgverzekering ieder jaar vóór 1 januari opzeggen. De verzekering
eindigt dan per 1 januari. Uiterlijk tot 1 februari heeft de verzekerde dan de tijd om een
nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf
1 januari.
Zorgverzekeraars moeten de premie en gewijzigde polisvoorwaarden voor 2012 uiterlijk
19 november 2011 bekendmaken. Verzekerden met een betalingsachterstand hebben
geen recht om over te stappen.
Zorgverzekeraars hebben een overstapservice ontwikkeld. De nieuwe zorgverzekeraar zorgt
voor opzegging bij de oude verzekeraar als de verzekerde al in december een verzekering
afsluit. De verzekerde moet wel op het aanmeldingsformulier aangeven dat hij dit wil.
TUSSENTIJDS OPZEGGEN
Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit in de polisvoorwaarden is toegestaan of
als de zorgverzekeraar de premie tussentijds verhoogt of de polisvoorwaarden tussentijds
wijzigt. De verzekeraar moet een premiestijging minimaal zes weken van tevoren
aankondigen. De mogelijkheid om op te zeggen is er niet als de aanpassing een gevolg is
van een wettelijke maatregel.
De verzekeringnemer die een zorgverzekering voor een ander (bijvoorbeeld partner of
kind) heeft afgesloten, mag de basisverzekering altijd opzeggen als de ander zelf een
verzekering afsluit (of door een derde voor zich laat afsluiten). Als de opzegging gedaan is
voor de dag waarop de nieuwe verzekering ingaat, gaat de opzegging in per deze datum.
Een latere opzegging gaat pas in op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de
dag van opzegging.
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Personen die zijn verzekerd door een verzekerde met achterstand in premiebetaling
(wanbetaler) krijgen na twee maanden premieachterstand van de zorgverzekeraar een
aanbod om een eigen zorgverzekering af te sluiten zonder premieachterstand.
WAAROP VERZEKERDEN RECHT HEBBEN
De Zorgverzekeringswet verzekert een basispakket aan zorg. De verzekerde krijgt de zorg
alleen als het nodig is. Zorg die niet in het basispakket is opgenomen, kan vaak via een
aanvullende verzekering worden verzekerd (zie hierna). Bijna alle zorg die op grond van de
Zvw wordt verstrekt, valt onder het verplichte eigen risico van € 170 (zie hierna).
Op grond van de Zvw heeft een verzekerde onder meer recht op:
– Geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten (na doorverwijzing door de huisarts of bedrijfsarts). Onder geneeskundige zorg
vallen ook de kosten van behandeling in een erkend nierdialysecentrum, beademingscentrum of door een trombosedienst. Ook als deze behandelingen thuis plaatsvinden,
kunnen ze worden vergoed.
– Revalidatiezorg (vallend onder de geneeskundige zorg door medisch specialisten), al
dan niet gepaard gaande met meerdaagse opname.
– Psychotherapie en eerstelijnspsychologie (vallend onder de geneeskundige zorg). Bij
eerstelijnspsychologie worden acht zittingen vergoed en geldt een eigen bijdrage van
€ 10 per zitting. Voor psychotherapie geldt geen eigen bijdrage. Wel geldt het
verplichte eigen risico van € 170. De Zvw stelt geen grens aan het aantal behandelingen
psychotherapie dat men krijgt. Men krijgt dus een onbeperkt aantal zittingen vergoed.
Om voor door de Zvw betaalde psychotherapie in aanmerking te komen, moet iemand
een verwijzing hebben van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De zorgverzekeraar bepaalt wie de zorg verleent, waar die wordt verleend en stelt de procedurele
voorwaarden in zijn polis vast. Sinds 23 maart 2010 wordt de behandeling psychoanalyse niet meer vergoed vanuit de Zvw. Mensen die voor 23 maart 2010 met een
behandeling zijn begonnen mogen de behandeling afmaken. Behandeling van langdurige psychoanalytische therapie wordt nog wel vergoed.
– Diagnose en behandeling van ernstige dyslexie. Dit geldt voor kinderen die op 1 januari
2011 zeven, acht, negen of tien jaar oud zijn en basisonderwijs volgen. De dyslexie
moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en
Behandeling. Een voorwaarde is dat intensieve begeleiding bij het lezen en spellen niet
heeft geholpen. Het recht op dyslexiezorg wordt stapsgewijs uitgebreid naar alle
kinderen van de basisschool.
– Het eenmaal per kalenderjaar volgen van een stoppen-met-rokenprogramma.
– Vergoeding van geneesmiddelen op basis van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
(GVS) en geneesmiddelen die de apotheker zelf bereidt. Het is de bedoeling dat de
huisarts op het recept de stofnaam vermeldt. Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen
slechts een of enkele merken geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof te
vergoeden en andere merken helemaal niet (het zogenoemde preferentiebeleid).
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden niet vergoed. Verder zijn
bijna alle geneesmiddelen die ook zonder recept worden verkocht (zelfzorggeneesmiddelen) van vergoeding uitgesloten. Een aantal zelfzorggeneesmiddelen wordt wel
vergoed. Dat zijn laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen
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diarree, maagledigingsmiddelen en middelen tegen droge ogen. Deze geneesmiddelen
moeten dan wel langer dan zes maanden worden gebruikt voor een chronische
aandoening en door een arts op recept zijn voorgeschreven. De eerste twee weken
moet men zelf betalen.
Vrouwen jonger dan 21 jaar (dit was tot 2011: alle vrouwen) krijgen anticonceptiemiddelen (zoals de (prik)pil, het spiraaltje, het pessarium en de anticonceptiepleister)
vergoed. Wel geldt het verplichte eigen risico. Anticonceptiemiddelen zijn alleen
verkrijgbaar op recept, voorgeschreven door de huisarts. De morning-afterpil is ook
zonder recept verkrijgbaar, maar wordt alleen vergoed als deze door de apotheek op
recept is verstrekt.
Verbandmiddelen die bestemd zijn voor een langdurige behandeling bij een ernstige
aandoening.
Dieetpreparaten bij ernstige aandoeningen.
Erfelijkheidsonderzoek.
Audiologische hulp.
Hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, elastische kousen, prothesen voor schouder, arm,
hand, been of voet, gebitsprothesen, communicatiemiddelen, incontinentiemiddelen,
pruiken en orthopedische schoenen, maar ook blindengeleidehond en hulphond. Voor
sommige hulpmiddelen gelden, naast het eigen risico, eigen bijdragen en/of een
maximumvergoeding.
Tandheelkundige hulp van algemene aard voor verzekerden tot achttien jaar (tot 2011
was dit: 22 jaar). Zij hebben onder meer recht op periodieke controle, sealing, het
verwijderen van tandsteen en een fluorideapplicatie. Deze mondzorg is uitgezonderd
van het verplichte eigen risico. Verzekerden van achttien jaar en ouder hebben alleen
recht op bijzondere tandheelkundige hulp bij bijvoorbeeld zeer ernstige tandheelkundige afwijkingen. Voor overige vormen van mondzorg kunnen zij een aanvullende
tandartsverzekering afsluiten.
Opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis (maximaal 365 dagen).
Paramedische hulp, zoals fysiotherapie, oefentherapie (mensendieck en cesar), ergotherapie (maximaal tien uur per jaar), dieetadvisering (maximaal vier behandeluren per
jaar) en logopedie. Meestal is voor deze zorgaanspraken een verwijzing van een (huis)
arts nodig; de zorgverzekeraar bepaalt dit. Fysiotherapie en oefentherapie voor
verzekerden van achttien jaar en ouder worden alleen vergoed als het gaat om behandeling van chronische en langdurende aandoeningen die staan vermeld in het Besluit
Zorgverzekering. Daarbij zijn de eerste twaalf (dit was tot 2011: de eerste negen)
behandelingen voor eigen rekening. Per 1 januari 2011 zit ook bekkenfysiotherapie in
verband met urine-incontinentie in het basispakket. Bij bekkenfysiotherapie worden
maximaal de eerste negen behandelingen vergoed. Verzekerden tot achttien jaar hebben
aanspraak op vergoeding van maximaal negen behandelingen, ongeacht de aandoening.
Verlenging met maximaal negen behandelingen is mogelijk bij ontoereikend resultaat.
Noodzakelijk vervoer per ambulance.
Zittend ziekenvervoer (per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer) naar een behandelcentrum of ziekenhuis voor: nierdialysepatiënten; kankerpatiënten die een chemokuur
of radiotherapie krijgen; blinden en slechtzienden; rolstoelgebruikers. Deze verzekerden
moeten vooraf een door de arts gemotiveerde aanvraag voor vergoeding van de kosten
indienen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt of de kosten worden

