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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet,
U heeft aangegeven graag in kennis te worden gesteld van landelijke ontwikkelingen op het
gebied van de genneentepolis. In deze brief wordt u geInformeerd over de wijzigingen
binnen de Collectieve zorgverzekering 2021.
Landelijke ontwikkelingen

Op Prinsiesdag zijn de volgende belangrijke punten in de Miljoenennota 2021
bekendgemaakt op het gebied van zorg:
het eigen risico blijft voor 2021 op € 385,- (dit is bevroren gedurende de huidige
kabinetsperiode)
de zorgtoeslag stijgt met € 44,- (alleenstaande) en € 99,- (paar) per jaar
Een andere landelijke ontwikkeling is dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering per
2023 wordt afgeschaft. Vanaf 2020 is de korting maximaal 5% (in 2019 was dit nog 10%). Een
van de redenen hiervoor is het idee cm de vergelijking van het polisaanbod te
vereenvoudigen. Collectiviteitsverzekeringen blijven bestaan met daarbij de mogelijkheid
van korting op het aanvullende pakket en de mogelijkheid cm vanuit de gemeente een
premiebijdrage te doen. Ook zal de gemeentepolis blijven bestaan met daarbij een
uitgebreide dekking. Het vergelijken van polissen is overzichtelijker, doordat de dekkingen
en vergoedingen worden vergeleken op inhoud.
Wijzigingen Garant Verzorgd Menzis

Basisverzekering: deze wijzigingen worden landehjk door de Rijksoverheid bepoald

-

Vervoer naar en van dagbehandeling wordt toegevoegd voor specifieke
patientgroepen
Geen eigen risico voor zorgkosten in geval van donatie bij leven
Het maximum aantal behandelingen Fysio voor patienten met COPD (50
behandelingen fysio- en oefentherapie) wordt verhoogd.
Herstelzorg COVID-19 na verwijzing huisarts of medische specialist (patient moet
deelnemen onderzoek), dit is tijdelijk tot 1 augustus 2021
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Eigen bijdrage en maximale vergoedingen voor kraamzorg, orthopedische
schoenen, ziekenvervoer en pruiken zijn gewijzigd.
De bedrijfsarts is toegevoegd als verwijzer voor de Gecombineerde LevensstijI
Interventie (GLI)
Aanvullende verzekeringen & tandartsverzekeringen: dit wordt door Menzis bepaald
- Nieuw: Fysiolelfcheck (fysiotherapie via app): voor mensen met lichte klachten, bij
zwaardere klachten wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut. Dit is een extra
service, bovenop de reguliere fysiotherapiebehandelingen.
Extra gezondheidscursussen: aanbod zwangerschapscursussen wordt uitgebreid, net
als aanbieders van verschillende gezondheidscursussen.
Extra aanbieders mantelzorg: extra aanbieders, online mantelzorgcursus van Livis.n1
is toegevoegd, net als Saar aan huis. Er is meer flexibiliteit in aanbieder en besteding
van de zorg in dagen/dagdelen en uren.
Geen eigen bijdrage geneesmiddelen
Behandeling door kaakchirurg: enkelvoudige implantaten voor kroon- of brugwerk
worden vergoed vanuit de tandartsverzekering
Stottertherapie en meerlinguitkering konnt te vervallen
Premie en overstapseizoen 2021
De overstapspreekuren zijn dit jaar digitaal (i.v.m. corona). lnwoners kunnen zich aanmelden
voor een online overstapspreekuur via: www.menzis.nl/spreekuur
De nettopremie van de basisverzekering van Menzis is voor 2021 vastgesteld op € 123,50,-.
De verschillende premies van de aanvullende- en tandverzekeringen worden weergegeven
op www.gezondverzekerd.nl. Hier wordt ook aangegeven wanneer een inwoner in
aanmerking komt voor de gemeentepolis. Ook kan er op deze website gebruik gemaakt
worden van de keuzehulp: deze helpt bij het kiezen van de juiste Genneentepolis.
Vervolg
Wij ho ent.oldoende genformeerd te hebben over de verschillende wijzigingen.

