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Over welk thema zoekt u informatie? > Geldzaken > Kosten bij ziek zijn

Als u ziek bent of wordt, heeft u hierdoor misschien hogere kosten. Uw basiszorgverzekering
vergoedt een deel van de zorgkosten, bijvoorbeeld voor de huisarts of het ziekenhuis. Wel
betaalt u zelf altijd de kosten die vallen onder het eigen risico. Voor andere kosten kunt u een
aanvullende verzekering afsluiten. Als u geen aanvullende verzekering heeft, betaalt u een
eigen bijdrage.
Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u een laag inkomen en noodzakelijke extra kosten
voor zorg en medicijnen?
Dien alle rekeningen voor zorg en medicijnen op tijd in bij uw zorgverzekering. Meestal is het
mogelijk om hoge kosten in delen te betalen via een betalingsregeling met uw
zorgverzekering.
Als u de extra kosten niet kunt betalen, neem dan contact op met IJsselgemeenten. Misschien
kunnen zij u helpen met een bijdrage.
Sociale Zaken IJsselgemeenten
Bezoekadres
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
Postadres

Postbus 566
2900 AN Capelle aan den IJssel
010 284 84 57
socialezaken@ijsselgemeenten.nl
www.ijsselgemeenten.nl

Heeft u een chronische ziekte of een beperking en
hierdoor hoge ziektekosten?
Misschien krijgt u een tegemoetkoming van uw verzekering. Heeft u een laag inkomen, dan
kunt u kiezen voor een collectieve aanvullende verzekering van de gemeente. De gemeente
betaalt een deel van de premie. U krijgt dan meer kosten vergoed. Kijk voor meer informatie
op de website van IJsselgemeenten.
Stuur alle rekeningen voor zorg en medicijnen op tijd naar uw zorgverzekering. Kijk ook op de
website Meerkosten voor meer informatie over inkomensondersteuning.
IJsselgemeenten - zorgverzekering VGZ Rotterdampakket
www.vgz.nl/zorgverzekering-ijsselgemeenten
Meerkosten.nl
Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen
www.meerkosten.nl

Wilt u weten wat uw zorgverzekering vergoedt?
Uw zorgverzekering betaalt de kosten van uw huisarts, het ziekenhuis, en de meeste
geneesmiddelen. Kosten voor extra’s als de tandarts, logopedie en fysiotherapie worden
soms deels vergoed. Wel geldt er eerst een eigen risico. Gebitsverzorging voor kinderen tot
18 jaar door de gewone tandarts zit in de basisverzekering. Beugels, kronen, implantaten en
bruggen zijn niet verzekerd in de basisverzekering. Kijk op Alles over het gebit voor meer
informatie.
Wilt u een betere dekking? Sluit dan een aanvullende verzekering af. Op de websites van
Rijksoverheid en uw zorgverzekeraar vindt u een overzicht van wat wel en niet in het
basispakket zit.
Voor uitleg over de zorgverzekering kijkt u op de website Uitleg Zorgverzekering.

Alles over het gebit
www.allesoverhetgebit.nl
Rijksoverheid - basispakket zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/basispakket-zorgverzekering
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Rijksoverheid - eigen risico zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/eigen-risico-zorgverzekering

Heeft u een uitkering van de gemeente?
Vraag uw contactpersoon bij de gemeente naar de mogelijkheden van bijzondere bijstand.
IJsselgemeenten
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
010 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur)
www.ijsselgemeenten.nl

Heeft u bij de gemeente geen contactpersoon?
Vraag dan zelf bijzondere bijstand aan. Dit doet u bij IJsselgemeenten.
IJsselgemeenten
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
010 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur)
www.ijsselgemeenten.nl

Wat is een eigen bijdrage voor de zorgverzekering?
Sommige zorgkosten worden niet helemaal vergoed door uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld
kosten voor een kunstgebit of bepaalde medicijnen. U betaalt een deel van deze kosten zelf.
Dat heet de eigen bijdrage.
Op de website van Rijksoverheid staat voor welke zorgkosten u een eigen bijdrage betaalt.
Vraag aan uw zorgverzekeraar of u voor een medicijn een eigen bijdrage moet betalen. Dit
verschilt per zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie over de zorgverzekering op de website Uitleg Zorgverzekering. De

eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Op de website van Rijksoverheid leest u wat
het verschil is.
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Rijksoverheid - eigen bijdrage zorgverzekering
www.rijksoverheid.nl/wanneer-eigen-bijdrage-zorgverzekering
Rijksoverheid - verschil eigen bijdrage en eigen risico
www.rijksoverheid.nl/verschil-eigen-bijdrage-eigen-risico
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