WEGWIJS IN DE STAPEL!
Wat veroorzaakt de stapeling van kosten en welke regelingen voor financiële ondersteuning
zijn er om uw uitgaven te beperken of uw inkomsten aan te vullen?
e
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1 Inleiding
Wat is er aan de hand?
Zorg wordt in Nederland geleverd en betaald vanuit drie wetten: de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorgverzekeringswet
(Zvw). De laatste jaren stijgen de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg steeds harder. Er
worden landelijke en gemeentelijke maatregelen genomen om het gebruik van zorg terug te dringen
en de kosten van de zorg naar beneden te brengen. Dit betekent:
 dat sommige burgers niet langer recht hebben op bepaalde vormen van zorg;
 dat burgers voor steeds meer voorzieningen en diensten een eigen bijdrage moeten betalen;
 dat er burgers zijn die met meerdere maatregelen en eigen bijdragen voor zorg te maken
hebben, ofwel een stapeling van kosten/maatregelen.
Het slechte nieuws
Een grote groep mensen heeft (of krijgt) te maken met een meerdere maatregelen die door de
overheid ingevoerd zijn. Uit onderzoek van Zorgbelang in 2011 blijkt dat mensen verwachten dat deze
maatregelen grote gevolgen zullen hebben voor hun inkomsten en uitgaven; de zorg die zij ontvangen
én voor hun sociale contacten (Meldactie Stapeling). Veel mensen weten nog niet hoe zij aan deze
gevolgen het hoofd kunnen bieden en op welke wijze hun gemeente hen daarbij gaat helpen.
Zorgbelang Noord-Holland maakte in 2011 samen met MEE Noordwest-Holland, MEE Amstel en Zaan
en Cliëntenbelang Amsterdam een brochure over de gevolgen van de stapeling van eigen bijdragen.
De brochure heeft de titel “De groeiende stapel” en bevat zes persoonlijke verhalen van mensen met
een beperking of een chronische ziekte en hun inkomenspositie.
Het goede nieuws
Voortbouwend op “De groeiende stapel” heeft Zorgbelang Noord-Holland deze brochure ‘WEGWIJS
IN DE STAPEL’ gemaakt. De brochure gaat over financiële tegemoetkomingen en compensaties. Veel
mensen komen in aanmerking voor allerlei regelingen, maar vragen die niet aan. Vaak weten mensen
ook niet dat dergelijke tegemoetkomingen bestaan of men denkt niet in aanmerking te komen.
In deze brochure heeft Zorgbelang Noord-Holland op een rij gezet
 met welke maatregelen mensen te maken kunnen hebben.
 welke regelingen er zijn voor financiële ondersteuning om uw uitgaven te beperken of uw
inkomsten aan te vullen.
Leeswijzer
Bij veel onderwerpen staan internetlinks naar een website of een bestand op internet met uitgebreide
informatie over dit onderwerp (onderstreepte tekst) om de lezer zoveel mogelijk direct op weg te
helpen naar een aanvraag voor een regeling of naar meer informatie hierover. Klik op het
onderwerp, en houdt hierbij de ctrl-knop ingedrukt, om op internet meer informatie te lezen.
Zorgbelang Noord-Holland zal dit overzicht van tijd tot tijd bijwerken.
Wijzigingen in deze versie
Met het nieuwe regeerakkoord van de VVD en de PvdA (Kabinet Rutte II) zijn er bezuinigingen en
wijzigingen op het sociale domein. De wijzigingen zijn verwerkt in de brochure, u herkent ze aan de
kop ‘NIEUW’. Plannen die vanaf 2014 of later van kracht worden zijn omschreven in grijs
schuingedrukte tekst.
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2 Regelingen in de AWBZ
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

TEGEMOETKOMINGEN

Zorg
vanuit de
AWBZ

Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ)
 Eigen bijdrage functie Begeleiding
(2010)
 Eigen bijdrage GGZ tweede lijn
Vanaf 2014 verandert dit in een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage
e
e
voor de 1 en 2 lijn gezamenlijk.
 Het PGB is in 2012 alleen bij
indicatie verblijf.
 Betaling wonen en zorg gescheiden:
Het kabinet wil vanaf 2014 in de
AWBZ 'scheiden van wonen en
zorg' invoeren. Dit houdt in dat
cliënten zelf de betaling van hun
woonlasten (huur) regelen. De
overgang naar scheiden van wonen
en zorg wordt gefaseerd ingevoerd.
 Geen AWBZ-begeleiding meer voor
mensen met een lichte beperking
(2009)
 Het kabinet heeft de voorwaarden
voor de Wtcg-tegemoetkoming
aangepast. De nieuwe voorwaarden
gelden voor de tegemoetkoming die
in 2013 aan u wordt uitgekeerd.
Vanaf 2012 zijn er een aantal
belangrijke veranderingen.
 Uitleenhulpmiddelen verdwijnen per
1 januari 2013 uit de AWBZ.
 Per 2015 vallen begeleiding en
persoonlijke verzorging onder de
verantwoordelijkheid van gemeenten
(Wmo)
 Vanaf 2014 vervalt persoonlijke
verzorging bij een indicatie korter
dan zes maanden.

 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg):
De overheid ondersteunt in de kosten die
komen bij een handicap of chronische ziekte.
Het CAK bepaalt aan de hand van
voorwaarden of iemand in aanmerking komt
voor een vergoeding op basis van de Wtcg.
De afbakening van Wtcg is onduidelijk:
sommige doelgroepen worden niet
gevonden.
 Komt u in aanmerking voor de algemene
individuele tegemoetkoming voor chronisch
zieken en gehandicapten?
Test het hier!
Vanaf 2014 wordt deze regeling vervangen
door een gemeentelijk vangnet. Hoe, is nog
niet duidelijk.
 Tegemoetkoming Ouders Gehandicapt kind
(TOG): Een ernstig ziek of gehandicapt kind
heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind
thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming
ouders van thuiswonende gehandicapte
kinderen (TOG) aanvragen. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) keert deze
tegemoetkoming uit.
 Rekenhulp eigen bijdrage PGB/VPZ AWBZ
2013
 NIEUW: Pgb blijft toch in 2013, maar hoe?

 LET OP: De totale, maximale eigen bijdrage
die u moet betalen over alle
genoemde functies in zowel de AWBZ als de
Wmo, is inkomensafhankelijk. U betaalt dus
nooit meer dan het maximale bedrag dat in
verband met uw (verzamel)inkomen is
vastgesteld.

4

3 Compensatie vanuit de zorgverzekering
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

Zorg vanuit de
zorgverzekering

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedere verzekerde van 18 jaar en
ouder betaalt vanaf 1 januari 2008
een verplicht eigen risico voor de
zorgverzekering. Daarnaast spelen de
volgende zaken:
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Hogere premie
Hoger verplicht eigen risico in 2013
Duurder aanvullend pakket
NIEUW: De inhoud van het
basispakket verandert in 2013
Eigen vrijwillig risico: bij hoge
zorgkosten betaal je vaak het hele
bedrag.
Huisartsenzorg moet altijd
bereikbaar zijn. Mensen die zich
zonder verwijzing van de huisarts
melden bij de spoedeisende eerste
hulp van het ziekenhuis, betalen
een eigen bijdrage van €50,- Per
wanneer is niet bekend.
De eigen bijdrage voor eerstelijns
GGZ wordt lager doordat er per
2014 een procentuele eigen
bijdrage komt voor eerste en
tweedelijns GGZ gezamenlijk.
Eigen bijdrage voor behandeling of
verblijf in de 2e lijns-ggz voorlopig
van de baan

TEGEMOETKOMINGEN

Als u lid bent van een
patiëntenvereniging, kunt u misschien
deelnemen aan sportieve activiteiten
met een bijdrage van uw
zorgverzekeraar. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met uw zorgverzekeraar.
 Zorgverzekering: Bekijk goed de
polisvoorwaarden van de
(aanvullende) zorgverzekering.
Een beetje hulp daarbij is
http://www.independer.nl
 Compensatie eigen risico: Door de
regeling Compensatie eigen risico
(Cer) kunt u in bepaalde gevallen
hiervoor een geldbedrag ontvangen
ter compensatie van uw verplicht
eigen risico. De overheid betaalt
hiermee een deel van het eigen risico
terug.
Vanaf 2014 wordt deze regeling
vervangen door een gemeentelijk
vangnet. Hoe, is nog niet duidelijk.

4 Voorzieningen vanuit de gemeente (Wmo)
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

TEGEMOETKOMINGEN

Voorzieningen
vanuit de
gemeente
(Wmo)

Wet Maatschappelijk ondersteuning
(Wmo)

Kijk op de website van uw gemeente voor
meer informatie of ga naar het WmoLoket van uw gemeente. Of kijk op
www.regelhulp.nl; een digitale wegwijzer
van de overheid voor iedereen die op
zoek is naar zorg of ondersteuning.

Welke hulp en voorzieningen biedt de
Wmo?
Elke gemeente hanteert andere regels
rond collectieve en individuele Wmovoorzieningen. Welke uitgaven spelen
een rol:
 Eigen bijdragen voor hulpmiddelen
of voorzieningen
 NIEUW: voor individuele
voorzieningen wordt hergebruik van
scootmobiel, rolstoel en andere
hulpmiddelen verplicht,
 Vaker betaalde hulp inhuren voor
klusjes en werkzaamheden
 Woning: hoge energie en
afvalkosten , hogere Onroerend
Zaak Belasting (OZB) na
woningaanpassing
 Eigen bijdragen en aanvullende
kosten voor een woningaanpassing
 Hogere kosten voor Gehandicapten
Parkeerkaart
 NIEUW in 2013: Vermogensbijtelling
voor bepalen eigen bijdragen boven
het heffingsvrije vermogen.
 Vanaf 2015 kan er niet langer
aanspraak gemaakt worden op
huishoudelijke hulp via de Wmo. Er
komt een voorziening op maat voor
degenen die het echt nodig hebben
en niet zelf kunnen betalen. Hoe, is
nog niet duidelijk.
 Vanaf 2015 zal alle jeugdzorg onder
de verantwoordelijkheid van
gemeenten gaan vallen.

 Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
 De langdurigheidstoeslag - een
eenmalige uitkering voor wie langdurig
moet rondkomen van een laag
inkomen.
 Bijzondere bijstand: een
uitkering waarmee u extra of hoge
kosten kunt betalen. NIEUW: de
regeling wordt uitgebreid voor
gezinnen met kinderen, werkenden
met een laag inkomen en ouderen met
een laag pensioen. Mogelijkheid voor
een kortingspas sport & cultuur wordt
uitgebreid
 Vraag bij uw gemeente naar de
Regeling Schoolgaande kinderen 4-17
jaar - een bijdrage voor studiekosten
(die niet in de vergoedingsregeling
Wtos zitten), zoals een boekentas,
fiets, schoolreis, kamp en dergelijke.
 Andere vergoedingen in het kader van
gemeentelijk minimabeleid.
 Gemeentelijk Extra Pakket (GEP); een
collectieve zorgverzekering.
Premiekorting en een extra aanvulling
op het gebruikelijke aanvullende
pakket. Hierdoor zijn er meer
vergoedingen mogelijk dan bij andere
verzekeringen.
 Voedselbank: als er aan leefgeld per
maand te weinig overblijft dan komt
een gezin in aanmerking voor een
voedselpakket.
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LET OP: De totale, maximale eigen
bijdrage die u moet betalen over alle
genoemde functies in zowel de AWBZ
als de Wmo, is inkomensafhankelijk. U
betaalt dus nooit meer dan het
maximale bedrag dat in verband met
uw (verzamel)inkomen is vastgesteld.
De gemeente kan uw inkomen
aanvullen zodat u niet onder het
sociaal minimum komt. Misschien
heeft uw gemeente een Formulierenbrigade. Vrijwilligers helpen mensen
om hun rechten te halen.
NIEUW: Een grote meerderheid van
de Nederlandse gemeenten hanteert
nog altijd inkomensgrenzen voor Wmovoorzieningen, ondanks een verbod
daarop door de Centrale Raad van
Beroep. Dat blijkt uit een onderzoek
van de ANBO, belangenorganisatie
voor senioren, onder ruim zestig
gemeenten.
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 Schuldhulpverlening: wat als de
onbetaalde rekeningen zich
opstapelen?

5 Regelingen rond werk
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

Arbeid

 Inperking Wajong-uitkering: De
Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong) is
bedoeld voor mensen die
jonggehandicapt zijn of tijdens hun
studie gehandicapt zijn geraakt.
NIEUW: inperking en
herbeoordeling geldt niet voor
bestaande gevallen
 Minder plaatsen Wsw-voorziening:
Vanaf 2013 staat de sociale
werkvoorziening alleen nog open
voor mensen die alleen in een
afgeschermde omgeving kunnen
werken (‘beschut werken’)
 Vanaf 2014 stopt de instroom in de
sociale werkvoorziening op de
huidige manier. Gemeenten krijgen
ruimte om zelf beschut werk te
organiseren en in totaal 30.000
plekken te creëren.
 Mantelzorgers die stoppen of
minder gaan werken in verband
met zorgtaken kunnen te maken
krijgen met verminderde inkomsten
op korte termijn. Op lange termijn
heeft minder werken of stoppen
met werken gevolgen voor de
pensioenopbouw.

TEGEMOETKOMINGEN

NIEUW: Het wetsvoorstel Werken naar
vermogen (Wwnv) is vervallen. De
Wwnv was bedoeld om meer mensen
met een (gedeeltelijke)
arbeidsbeperking aan het werk helpen.
Het kabinet-Rutte-Asscher komt met
een nieuw voorstel dat de eerder
voorgestelde Wwnv vervangt: de
Participatiewet. Deze wet moet per 1
januari 2014 ingaan. Het kabinet moet
deze wet nog uitwerken.


Waar moet u als mantelzorger rekening
mee houden bij uitkeringen, welke
vergoedingen zijn er? Mezzo zet de
verschillende mogelijkheden op rij.
Mantelzorgcompliment: De overheid
beloont mantelzorgers jaarlijks met een
geldbedrag, het zogeheten
mantelzorgcompliment. € 200,- in 2012.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
keert dit bedrag uit.

 LET OP: Per 1 januari 2010 is de
erfbelasting ingevoerd (voorheen
successierecht). Dit kan positieve
gevolgen hebben voor u als
mantelzorger. U kunt recht hebben op
een verhoogde vrijstelling wanneer u
aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 Vanaf 2014 wordt de duur van de WWuitkering verlaagd naar 24 maanden
voor nieuwe gevallen.
 De Wwb-toeslag voor alleenstaande
ouders wordt afgeschaft, hier tegenover
staat compensatie door verhoging van
het kindgebonden budget.
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6 Regelingen rond onderwijs

DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

Onderwijs

 Bezuinigingen passend onderwijs
(rugzakjes) Scholen zijn vanaf 1
augustus 2013 verplicht een
passende onderwijsplek te bieden
aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
 De leerlinggebonden financiering en
de rugzak verdwijnen. In plaats
daarvan organiseren en financieren
de samenwerkende scholen
rechtstreeks de ondersteuning die
een school of kind in de klas nodig
heeft.
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TEGEMOETKOMINGEN

 Aanvragen leerlinggebonden
financiering (rugzak) Als u
leerlinggebonden financiering (LGF)
voor uw kind wilt aanvragen heeft u
een indicatie nodig van de Commissie
voor de Indicatiestelling (CvI) bij u in
de regio. De CvI beoordeelt of uw kind
in aanmerking komt voor een rugzak.
U kunt leerlinggebonden financiering
tot 31 juli 2013 aanvragen; op die dag
vervalt de LGF.
 Financiële regelingen voor Kinderen:
u vindt ze allemaal op de website van
MEE
 Kinderen kunnen niet altijd zelf naar
school. Ze hebben bijvoorbeeld
een beperking of de school ligt heel
ver weg. Deze kinderen kunnen
gebruikmaken van de regeling
leerlingenvervoer.

7 Regelingen vrije tijd en vervoer
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

Vrije tijd en
mobiliteit

 Hogere kosten door aangepast
vervoer: regiotaxi of ov-taxi (korte
ritten), valys (langere afstanden)
 Verlaging standaard kilometer budget
Valys
 Hogere kosten voor vakantie:
er is wel toerisme mogelijk voor
mindervalide reizigers, want er zijn
voldoende mogelijkheden,
aanpassingen en voorzieningen om in
de wensen en behoeften te voldoen.
Maar de (hoge) prijs van deze
aangepaste reizen vormt een groot
struikelblok, omdat de extra zorg
bijgekocht moet worden en dit extra
kosten met zich meebrengt.
 NIEUW: korting op
gehandicaptenvervoer: De
staatssecretaris van Volksgezondheid
heeft, als uitvloeisel van het Kunduzakkoord, in juni aangekondigd, de aan
zorginstellingen vergoede kosten van
gehandicaptenvervoer tot minder dan
de helft te beperken.

TEGEMOETKOMINGEN

 Welke vervoersvoorzieningen zijn er
voor mensen met een beperking?
 Valys taxivervoer voor reizen buiten de
regio Als u door uw handicap niet met
de trein kunt reizen en ook niet
beschikt over eigen vervoer, kunt u in
aanmerking komen voor het hoge
kilometerbudget van Valys. U krijgt dan
een hoog persoonlijk kilometerbudget
van 2.250 kilometer per jaar in plaats
van het lagere standaard persoonlijk
kilometerbudget van 450 kilometer.
 Als u door uw handicap niet met de
trein kunt reizen en ook niet beschikt
over eigen vervoer, kunt u in
aanmerking komen voor het hoge
kilometerbudget van Valys.
 Bestuurders van een aangepaste auto
moeten rekening houden met extra
regels voor het rijbewijs.
 Ook zijn er speciale regels rondom
gehandicapten en parkeren.
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8 Regelingen vanuit de belastingdienst
DOMEIN

STAPELING KOSTEN DOOR

TEGEMOETKOMINGEN

Belasting

Regelingen op het gebied van belasting
(zoals toeslagen) hebben invloed op uw
inkomen en uitgaven. Er hebben sinds
tussen 2009 en 2012 een aantal
belangrijke veranderingen
plaatsgevonden met het effect dat
(sommige) burgers minder/geen toeslag
of tegemoetkoming ontvangen.

Er zijn diverse toeslagen, regelingen en
heffingskortingen. Het doel hiervan is om
bepaalde doelgroepen te compenseren
voor kosten die zij maken vanwege
ziekte/handicap of kinderen en/of
bepaalde doelgroepen met een laag
inkomen te ontzien.

 Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg): Wtcg in
plaats van (de meeste) buitengewone
uitgaven als aftrekpost bij
inkomstenbelasting (2009) (PDF
bestand van 34 pagina’s)
 Verlaging zorgtoeslag: De zorgtoeslag
wordt de komende 4 jaar verlaagd. De
maatregel gaat in vanaf 2012.
Daarnaast wordt de drempel die recht
geeft op zorgtoeslag verhoogd.
Daardoor zullen minder mensen in
aanmerking komen voor zorgtoeslag.
Met deze maatregelen wil de regering
de stijgende kosten van de
zorgtoeslag terugdringen.
 NIEUW: Per 1 januari 2013 is het recht
op zorgtoeslag onder andere
afhankelijk van de hoogte van het
vermogen. Wie te veel eigen
vermogen heeft, krijgt dan minder of
geen zorgtoeslag meer.
 Verlaging huurtoeslag: Huurders
kunnen huurtoeslag aanvragen als hun
huur in verhouding tot hun inkomen te
hoog is. Huurtoeslag (voorheen
huursubsidie) vraagt u aan bij de
Belastingdienst.
 Kinderopvangtoeslag
 NIEUW: Maatregelen kinderopvang in
2013
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Huurtoeslag,
Zorgtoeslag,
Kinderbijslag
Kinderbijslag en kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag
Heffingskortingen op
inkomstenbelasting en premie
Volksverzekeringen. Door
heffingskortingen hoeft u minder
belasting en premies te betalen. Welke
u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie.
 Weet u op welke toeslagen en
subsidies u recht heeft? En hoeveel
deze regelingen u opleveren? Deze site
berekent het voor u!
 NIEUW: de toeslagen veranderen in
2013!
 LET OP: Per 1 januari 2010 is de
erfbelasting ingevoerd (voorheen
successierecht). Dit kan positieve
gevolgen hebben voor u als
mantelzorger. U kunt recht hebben op
een verhoogde vrijstelling wanneer u
aan bepaalde voorwaarden voldoet.

9 Hulp en advies, melden en actie voeren
HULP BIJ BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een eigen bijdragen of
inkomensafhankelijke bijdrage? Consulenten sociaal juridische dienstverlening van MEE NoordwestHolland en Amstel en Zaan bieden juridische ondersteuning zonder dat daar kosten aan verbonden
zijn.
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding
& ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.
Bel voor meer informatie over de juridische ondersteuning telefoon 088 6 522 522 of kijk op
http://www.meenwh.nl/viewpage.asp?pag_id=1090
Vestigingen van MEE Amstel en Zaan vindt u hier.
Vestigingen van MEE Noordwest-Holland vindt u hier.
VRAGEN EN KLACHTEN OVER DE GEZONDHEIDSZORG? DOE ER WAT MEE!
Inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen bij Zorgbelang Noord-Holland terecht met vragen,
klachten en meldingen over de gezondheidszorg. De medewerkers van onze afdeling Informatie en
Klachtenopvang wijzen u de weg. Zij geven advies op maat en ondersteunen u bij het indienen van
een klacht. Deze dienstverlening is gratis.
De medewerkers van de afdeling Informatie en Klachtenopvang zijn iedere werkdag telefonisch
bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur op 0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut) of per e-mail
ikg@zorgbelang-noordholland.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen
twee werkdagen contact met u op.
STRIJD MEE VOOR EEN GOED PGB!
Per Saldo maakt zich zorgen over de toekomst van het pgb in de gemeente. Daarom knokken zij
voor een goede pgb-regeling in elke gemeente! Doet u mee?
Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die
een PGB hebben. Dat kan een PGB voor AWBZ zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een
andere WMO-voorziening. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons
terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget, vervoer,
thuishulp, de WMO, PGB en onderwijs, leerlinggebonden financiering onderwijs, wonen met een
PGB in een kleinschalige woonvorm.
MELDACTIE
Meld je zorg is voor iedereen in de ggz of maatschappelijke opvang die vragen en/of klachten heeft
over het zorgstelsel of over de ggz. Komt u in de problemen door alle bezuinigingen? Kunt u de
eigen bijdrage ggz niet betalen? Bel ons dan anoniem: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Wij
zijn bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of geef via internet uw
ervaring of vraag door!
ERVARINGEN OP DEELJEZORG
Voor iedereen die te maken heeft met de stapeling van eigen bijdragen, toenemende kosten,
vermindering van de toelages enz. in de zorg. Plaats je verhaal, reactie, tip, een goed idee en kom in
contact met anderen.
TERUG NAAR DE BOSSEN
Slikken of stikken maar niet zonder slag of stoot. Sluit je aan en breng dit initiatief tot een succes
opdat de bezuinigingsplannen een halt wordt toegeroepen.
Blijf op de hoogte van de acties van Terug naar de Bossen.
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Zorgbelang Noord-Holland: bondgenoot van zorgvragers
Zorgbelang Noord-Holland is bondgenoot van iedereen die in onze provincie gebruik
maakt van zorg. Wij maken ons sterk voor een betere kwaliteit van de zorg en zetten
ons in voor meer zelfregie en inspraak van patiënten en cliënten. Hiervoor gebruiken wij
de ervaringen van zorgvragers en werken wij samen met patiëntenvertegenwoordigers.
Iedereen met een vraag, klacht of melding over de zorg kan gratis bij ons terecht. Wij
zijn onafhankelijk van zorginstellingen en zorgverzekeraars
en behartigen uitsluitend de belangen van de zorgvragers. Kijk voor meer
informatie op onze website: www.zorgbelang-noordholland.nl.

Zorgbelang Noord-Holland
Schipholpoort 48
2034 MB Haarlem
(023) 530 00 00
info@zorgbelang-noordholland.nl
www.zorgbelang-noordholland.nl
Volg ons op Twitter: @ZorgbelangNH
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