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Missie BS&F

Via Gezondverzekerd.nl geven wij 
kwetsbare inwoners laagdrempelig en 
gebruikersvriendelijk toegang tot: 

• Passende zorg

• Goedkope energie

• Jouw tegemoetkomingen

INTRODUCTIE
Wij helpen gemeenten om kwetsbare inwoners fysiek, 
mentaal en financieel gezond te houden en de 
uitvoeringsprocessen laagdrempelig en eenvoudig te 
maken.



De Gemeentepolis in 1 minuut

• https://vimeo.com/485841737

GEMEENTEPOLIS



Gemeentepolis doelstellingen

• Inwoners met een laag inkomen toegang 
bieden tot goede en betaalbare zorg

• Uitgebreide aanvullende verzekeringen
• Vergoedingen op maat voor doelgroep
• Regeling verplicht eigen risico

• Voorkomen dat inwoners zorg mijden en 
schulden maken

• Toegang bieden tot belangrijke onderdelen 
van zorg, ongeacht gezondheid 

• Vergoeding bijzondere bijstand medische 
kosten via Gemeentepolis

• De samenwerking met zorgverzekeraars 
inhoud geven

GEMEENTEPOLIS



GEMEENTEPOLIS Aanbod Gemeentepolis in 2022
• Keuze uit drie aanvullende verzekeringen
• Vergoedingen op maat voor inwoners met een lage tot 

middel hoge zorgvraag
• Verzekering verplicht eigen risico
• Belangrijkste vergoedingen verzekerd: tandheelkunde, 

fysiotherapie, brillen, orthodontie en eigen bijdrage Wmo
• Menzis geeft korting aan deelnemers op basis- en 

aanvullende verzekering

• Gemeente doet bijdrage in de premie

• Inkomensgrenzen en eventuele vermogensgrens per 
gemeente bepaald

• De maximale zorgtoeslag voor 2022 stijgt voor 
eenpersoonshuishoudens naar verwachting met circa € 3 
en voor meerpersoonshuishoudens met circa € 3,33 per 
maand. 



GEMEENTEPOLIS 
Wanneer komen inwoners in aanmerking? 

• Inkomensgrens: 120% van het minimum 
inkomen, exclusief vakantietoeslag 

• Vermogenstoets: nee

• Gemeentelijke bijdrage 2022
• BasisVoordelig: geen bijdrage
• GarantVerzorgd 1 + GarantTandVerzorgd250

Euro 8
• GarantVerzorgd 2 + GarantTandVerzorgd250 

+ ER (meeverzekeren Eigen Risico) Euro 23

• Bijdragen worden verrekend met de premie en 
niet rechtstreeks overgemaakt naar de klant

• Op gezondverzekerd.nl/zoetermeer overzicht 
exacte bedragen



Anneke Rens
Consultant Key Accounts Menzis



Aanbod gemeente Zoetermeer

Basisverzekering
3% korting

Verplicht eigen risico € 385

GarantVerzorgd 2

TandVerzorgd1P

TandVerzorgd1P

TandVerzorgd1P

GarantVerzorgd 3

GarantTand
Verzorgd500

GarantTand
Verzorgd750

GarantVerzorgd 1

GarantTand
Verzorgd250

GarantVerzorgd

• Ruime vergoeding voor brillen en lenzen

• Ruime vergoeding voor alternatieve geneeswijzen

• Vergoeding abonnementstarief WMO tot max € 300

• Verzekeren Eigen Risico mogelijk

GarantTandVerzorgd
• 100% vergoeding van de tandartsfactuur

• Kinderen gratis verzekerd in GarantTandVerzorgd 750

• Vergoeding orthodontie kinderen tot 18 jaar 100% (maximaal € 2000)

Verzekeren Eigen risico



• Aanleiding en doelstelling pilot
• 11 gemeenten doen mee
• Nazorg door retentieteam in januari

Verlengde pilot Menzis Basis Voordelig

Verplicht eigen risico € 385

Aanvullend
Extra 

Aanvullend

Basis Voordelig



Een passend aanbod bij iedere zorgbehoefte

John is 22 jaar en woont sinds kort 
zelfstandig. Hij is kerngezond, sport 
regelmatig en vindt gezonde voeding erg 
belangrijk dus hij verwacht zeker geen 
zorgkosten te gaan maken. 

Omdat iedereen in Nederland zich verplicht 
moet verzekeren kiest hij voor een 
basisverzekering met alleen een aanvullende 
verzekering (voor lage zorgkosten).

Hiermee zijn ziekenhuiskosten, huisarts en 
andere basisvergoedingen gedekt mocht hij 
toch zorg nodig hebben. 

John kiest Menzis Basis Voordelig 



Een passend aanbod bij iedere zorgbehoefte

Sandra is een alleenstaande ouder, zij heeft 
een dochtertje Amber van vier jaar. Ze hebben 
het niet breed en zijn op zoek naar een 
betaalbare zorgverzekering. 

Sandra en Amber maken weinig zorgkosten 
maar Sandra vindt het belangrijk dat zij dit jaar 
een bril kan aanschaffen, zonder dat ze moet 
bijbetalen. En ze wil met Amber naar de 
tandarts kunnen gaan. 

Sandra kiest GarantVerzorgd 1 
en GarantTandVerzorgd 250



Een passend aanbod bij iedere zorgbehoefte

Ibrahim is getrouwd en vader van drie kinderen. 
De gezondheid van Ibrahim is de laatste tijd wat 
minder, hij is een paar maanden geleden door zijn 
rug gegaan en heeft daar veel last van.

Daarnaast heeft hij te horen gekregen dat zijn 
oudste dochter volgend jaar aan de beugel moet. 
Ibrahim heeft geen geld achter de hand om dit zelf 
te bekostigen.

Gelukkig zijn kinderen gratis meeverzekerd in de 
hoogste tandverzekering. De beugel voor kinderen 
tot 18 jaar wordt altijd vergoed.

Ibrahim kiest GarantVerzorgd 2 
en GarantTandVerzorgd 250



Combinatie mogelijkheden

GarantVerzorgd 1
€ 15,77 – € 8,00

Variant A

GarantTand
Verzorgd250

€ 12,95 – € 1,17

GarantTand
Verzorgd250

€ 12,95 – € 1,17

Aanvullend
€ 16,00

Eigen risico € 385

GarantVerzorgd 2
€ 29,42 – € 8,94

Eigen risico € 385

Variant B

Variant C

Menzis
Basis Voordelig

€ 119,00

Menzis Basis 
€ 129,25

Menzis Basis 
€ 129,25

€ 135,00 € 148,80 € 177,93

Verzekerd Eigen Risico 
€ 30,48- € 14,06



• Gemeente betaalt mee aan premie

• Menzis geeft collectiviteitskorting 

• Ieder 2 jaar een bril zonder bijbetaling

• 100% vergoeding tandarts 

(tot maximum bedrag)

• Vergoeding voor beugel kinderen tot

18 jaar tot € 2.000)

• Vergoeding van het abonnementstarief 

WMO (tot € 300)

• Inwoner houdt recht op zorgtoeslag

Rekenvoorbeeld



Wijzigingen 
Basisverzekering 
2020

Naslagwerk 



Verlenging herstelzorg Covid
Regeling verlengd t/m 1 augustus 2022

Wat houdt de regeling in : 

• 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
• 8 uur ergotherapie
• 7 uur diëtetiek gedurende maximaal zes maanden na 

de éérste behandeling
• Verwijzing van huisarts of medisch specialist is nodig
• Zorgaanbieder en patiënt moeten deelnemen

aan onderzoek
• Verlenging mogelijk met nogmaals dezelfde dekking 

na verwijzing van een medisch specialist

Nieuw: 
programma herstellen na corona in de FysioZelfCheck-app



Vergoeding verblijf CAR T-cel therapie
Vergoeding van verblijf in de nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling,  als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het 
ziekenhuis woont.

Vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen die kunnen optreden, waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt snel in het expertziekenhuis is.

• Kosten kunnen rechtstreeks bij Menzis worden gedeclareerd

• Hoogte van de vergoeding: Regeling zorgverzekering, aansluiting bij de logeervergoeding

Vergoeding niet gecontracteerde zorg
• Vergoedingspercentage wordt aangepast in verband met hinderpaalcriterium

• Geen vast percentage meer per polis, maar per zorgsoort én verschil per polis

• Bekijk de voorwaarden of de website voor het exacte percentage per polis per zorgsoort

Oplossing voor de verzekerde is kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder



• Afrekening GGZ en Forensische Zorg (FZ) verandert

• 2021: DBC (diagnose-behandelcombinatie), 
2022: ZPM (Zorgprestatiemodel)

• Impact en aantal verzekerden die dit raakt is laag:

• Behandeling en zorgaanbieder blijven hetzelfde

• DBC kan over 1-1 heen gaan, ZPM niet

• Kortdurende zorg over 1-1 Dan volgens DBC eenmaal eigen risico, 
volgens ZPM tweemaal eigen risico

Betaalfrequentiekorting
Per 2022 wordt de korting bij termijnbetaling aangepast.

• Kwartaal- en halfjaarbetaling gaan naar 0,5%

• Jaarbetaling gaat van 2% naar 1%

Wijzing financiering GGZ & FZ



Indexatie Eigen bijdrage en maximale vergoedingen

• Esketamine Neusspray 

vergoeding na voorafgaande toestemming

• Combinatietest

vergoeding vervalt per 01-01-2022

Hulpmiddel  €  2.020,00  € 2.021,00  € 2.022,00 
Allergeenvrije, orthopedische 
schoenen (max vergoeding) per paar

 €     127,00  €    125,00  €    124,00 

Allergeenvrije, orthopedische 
schoenen (max vergoeding) enkel

 €       63,50  €      62,50  €      62,00 

Lenzen en brillenglazen (max 
vergoeding) één glas

 €       59,00  €      59,00  €      59,50 

Lenzen en brillenglazen (max 
vergoeding) set glazen

 €     118,00  €    118,00  €    119,00 

Zittend ziekenvervoer (eigen bijdrage)  €     105,00  €    108,00  €    111,00 
KM vergoeding (max vergoeding)  €         0,32  €        0,32  €        0,32 
Logeerkosten (ipv vervoer)  €       75,00  €      76,50  €      77,50 
Bevalling in/zonder (eigen bijdrage)  €       18,00  €      18,50  €      19,00 
Bevalling in/zonder (eigen bijdrage)  €     127,50  €    131,00  €    134,00 
Kraamzorg (max vergoeding)  €         4,50  €        4,60  €        4,70 
Haarwerk (maximale vergoeding)  €     443,00  €    452,00  €    457,50 

2020 2021 2022



Wijzigingen Aanvullende verzekeringen 2022
Fysiotherapie

• 1e indicatie chronische* aandoening 20 behandelingen**
• Na een ongeval** 16 behandelingen
• Vrij inzetbare behandelingen:
GarantVerzorgd 1         was    9  wordt   6
GarantVerzorgd 2         was  18  wordt  12
GarantVerzorgd 3         was  32  wordt  20 
BaVo. Aanvullend         was    9  wordt    4
BaVo. Extra Aanvullend was   9  wordt    6

*  (bijlage 1 Bzv) 

** geldig bij alle aanvullende pakketten

*** Na toestemming/machtiging is online en je krijt direct uitsluitsel wel/geen toestemming

Mantelzorg*
Nieuwe aanbieders:   
- De Mantelaar
- Uwassistent
Maximale uurvergoeding vervalt. 
Maximaal €  2.325,00 per jaar

* Bij de GarantVerzorgd 2 en 3

Gezondheid en cursussen

Uitbreiding aanbieders:
• Geaccrediteerde leefstijlcoaches BLCN
• Stichting Optimale Ondersteuning bij 

Kanker (OOK)
• Zwangerschapcursussen Floor
• Leefstijlmodules SamenGezond

Alternatieve zorg
Naar marktconforme vergoedingen : 
GarantVerzorgd 2   Van € 400  naar  € 300
GarantVerzorgd 3   Van € 600  naar  € 500 



FysioZelfCheck

Voor mensen met milde 
klachten aan het 
bewegingsapparaat

Nieuw in de app: ‘Programma 
herstellen na corona’ 



Informatie
• Premies 2022 zijn bekend

• Communicatiemiddelen via gemeente

• Aanmelden en keuzehulp:

www.gezondverzekerd.nl

• Spreekuren in gemeente:

www.menzis.nl/spreekuren

• Videogesprek

• Menzis Klantenservice:

088 222 40 80

U krijgt van ons een digitaal kaartje met alle belangrijke webpagina’s. 
•



SamenGezond

Voor iedereen
Wel of niet verzekerd bij 
Menzis, jong of oud, ziek of 
gezond

Bewustwording
Gezond en vitaal leven

Belonend
Beloont gezond gedrag
met SamenGezond punten

Eenvoudig koppelen
Met veel gebruikte apps



Leefkracht, de positieve kracht van gezond leven



GEZONDVERZEKERD.NL Hoe aanmelden via www.gezondverzekerd.nl? 



Selecteer jouw gemeente op de homepageGEZONDVERZEKERD.NL



Bekijk het aanbod van jouw gemeenteGEZONDVERZEKERD.NL



Keuzehulp voor de juiste keuze

• De keuzehulp op Gezondverzekerd.nl zorgt voor het verzekeringsadvies
• Het maatschappelijk middenveld kan inwoners begeleiden bij het doorlopen van 

de website zonder hierbij verzekeringsadvies te geven

GEZONDVERZEKERD.NL



Keuzehulp voor de juiste keuzeGEZONDVERZEKERD.NL



Doorloop de vragen en kijk of je in aanmerking komt 
op basis van jouw persoonlijke situatie

GEZONDVERZEKERD.NL



Vul jouw persoonlijke gegevens in en vraag 
online jouw Gemeentepolis aan

GEZONDVERZEKERD.NL



Wat heb ik nodig? 

• Bankrekeningnummer (IBAN)

• BSN van alle verzekerden (partner + kind(eren)

• Huidig polisblad

• Soms ook: Ockto App en DigiD

GEZONDVERZEKERD.NL



GEZONDVERZEKERD.NL

• Na aanvraag krijgt de inwoner een uitnodiging 
om via Ockto zijn financiële gegevens aan te 
leveren

• Indien dit niet lukt kan de inwoner de gegevens 
uploaden via 
ttps://onderzoek.gezondverzekerd.nl/verificatie

• Of opsturen naar gemeente Zoetermeer 

https://onderzoek.gezondverzekerd.nl/verificatie 



GEZONDVERZEKERD.NL



Onze thema’sGEZONDVERZEKERD.NL



VRAGEN?

Dank voor jullie aandacht 
en graag tot ziens!


