
Aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen
in CC naar de gemeenteraad

Hoogeveen, 7-2-2017

Betreft: ongevraagd advies mbt niet vergoede ziektekosten 

LS,

Hierbij geven wij de gemeente Hoogeveen het advies participatie aan de samenleving van mensen,  die 
onverhoopt kosten moeten maken met betrekking tot hun handicap/gezondheid die niet of niet toereikend 
worden vergoed door de zorgverzekering, te  garanderen door hen een tegemoetkoming te doen 
toekomen vanuit de bijzondere bijstand.
Het gaat hier om mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Onze overwegingen zijn als volgt:
Voordat de huidige manier van ziektekostenverzekering werd ingevoerd, konden mensen bij ziektekosten 
die niet door het ziekenfonds werden vergoed, een beroep doen op de bijzondere bijstand. 
Dit beroep op de bijzondere bijstand is echter komen te vervallen bij de invoering van de huidige 
zorgverzekering. 

Op zich zou de ziektekostenverzekering namelijk passend en toereikend moeten zijn voor het opvangen 
van kosten die voortvloeien uit ziekte en/of handicap of gezondheidskosten. In de praktijk is dit vaak niet 
het geval. Zo wordt bijvoorbeeld een bril vanuit de collectieve ziekenkostenverzekering van 
ZilverenkruisAchmea maar beperkt vergoed. Mensen met slechte ogen, of een bifocale bril of mensen die 
op medische gronden twee brillen moeten hebben in plaats van een, moeten veel geld erbij leggen. Wat te 
denken van kleine kinderen die heel regelmatig een nieuwe bril nodig hebben? Het hebben van een bril is 
geen luxe. Het is voor onze cliënten en hun kinderen de enige manier waarop ze kunnen deelnemen aan 
de samenleving. 
Niet alle voorgeschreven medicijnen worden 100% vergoed. De tandheelkundige hulp is gemaximeerd. 
Sommige tandheelkundige handelingen overschrijden de €500 die jaarlijks mag worden vergoed. Dit kan 
betekenen dat cliënten uit armoede afzien van behandeling. Een keuze waaruit weer nieuwe, ernstigere 
gezondheidsklachten voortvloeien.  Het kan ook betekenen dat bijvoorbeeld iemand van wie een brug 
vervangen moet worden met hoge kosten wordt geconfronteerd. Zonder vervanging van protheses is de 
kans op werk nihil en het rondlopen met een mond waaruit een deel van de tanden zijn verdwenen is 
ronduit stigmatiserend. Een goed onderhouden gebit bevordert de gezondheid en is  geen overbodige 
luxe.

Voordat de huidige manier van ziektekostenverzekering werd ingevoerd werd er regelmatig een beroep 
gedaan op de bijzondere bijstand voor ziektekosten. Vaak ging het om brillen, tandartskosten en 
medicijnkosten. Nu wordt er nog maar weinig een beroep gedaan op de bijzondere bijstand omdat de 
cliënten inmiddels weten dat bijzondere bijstand voor dit soort zaken wordt afgewezen omdat de 
zorgverzekering passend en toereikend wordt geacht terwijl ze dat niet is. De financiële problemen 
bestaan dus wel maar er is geen vergoeding meer voor. De armoede die hieruit voortkomt heeft uiteraard 
direct effect op het kunnen participeren in de samenleving.
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Kunnen participeren in de samenleving is een mensenrecht. Nederland is niet voor niks een inclusieve 
samenleving. Voorwaarde voor het kunnen participeren is echter wel dat mensen toegang tot die zorg en 
hulpmiddelen krijgen die hen het participeren mogelijk maakt. Krijgen ze die zorg en hulpmiddelen niet dan
is dat in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op gezondheid omvat 
voor de staat de verantwoordelijkheid om de gezondheid van alle inwoners te beschermen en te 
bevorderen. Dus met name ook van haar armste inwoners.

Dit alles overwegende adviseren wij de gemeente Hoogeveen bovengenoemde kosten  vanuit de 
bijzondere bijstand of misschien zelfs vanuit een WMO-voorziening te vergoeden. Het kan niet zo zijn dat 
arme mensen in Hoogeveen én in gezondheids- of financiële problemen komen én onvoldoende kunnen 
participeren doordat wij deze zaken niet vergoeden. Graag zien wij dan ook dat één van de kernpunten uit 
onze Armoedenota in dezen wordt toegepast: het Maatwerk.

Tot zover ons advies. Graag krijgen wij hierop binnen de gestelde termijn een antwoord.

Met vriendelijke groet,

Akke Hoekstra

Secretaris 

Clientenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen 
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