Vergelijk uw zorgverzekering 2019

Welke zorg en begeleiding bij dementie wordt vergoed in 2019?

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Wmo/gemeente

Diagnostiek

Hulp in het huishouden

Huisartsenzorg

Begeleiding groep
en individeel

Het stellen van een diagnose door huisarts of geheugenpolikliniek valt onder
de basisverzekering. Ook een second opinion. Preventief onderzoek valt
onder de aanvullende verzekering.

De zorg die een huisarts
verleent of laat verlenen
door bijvoorbeeld de
praktijkondersteuner.

Casemanagement
dementie

Deskundig en persoonlijk
begeleider tot aan opname/
overlijden.

Hulp bij het huishouden kan
worden geregeld door de
gemeente (Wmo).

O.a. dagbesteding in een
groep en persoonlijke
begeleiding b.v. bij het
voeren van uw huishouden en
maaltijdondersteuning.

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg

Deze hulp kan de mantelzorger helpen om het thuis langer vol te houden.
U kunt bijvoorbeeld denken aan (online) cursussen, voorlichting,
mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorg.

Verzorging & verpleging
O.a. hulp bij douchen, toilet,
maaltijdondersteuning,
medicatie, persoonlijke/
mentale ondersteuning.

Vervoer

Openbaar vervoer, een taxi of eigen auto wordt onder strikte voorwaarden vergoed. Reden van vervoer en frequentie
spelen hierbij een rol. Tip: Het vervoer naar een dagbesteding/groepsopvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Dit wordt per gemeente anders ingevuld. Voorbeelden van vervoer zijn belbus, regiotaxi en Valys.

Hulpmiddelen

Voor sommige hulpmiddelen is vergoeding mogelijk vanuit basisverzekering, aanvullende verzekering of gemeente (Wmo).
Dit verschilt per verzekeraar en gemeente. U kunt bijvoorbeeld denken aan personenalarmering, dwaalbeveiliging (GPS),
incontinentiemateriaal, rolstoel, traplift, brillen of hoortoestellen.

Therapie

Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, mantelzorgcursus/preventiecursus en
beweegprogramma’s. Houd rekening met een beperkt aantal behandelingen
vanuit de basisverzekering.

Medisch verblijf

Tijdelijk verblijf voor
geneeskundige zorg of
revalidatie.

Tijdelijke opname of logeerhuis

Opname om als persoon met dementie of mantelzorger even op adem te
komen. Tip: Er bestaan ook mogelijkheden van logeeropvang via de Wmo.
Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente. Het is een vorm van
respijtzorg.

Palliatieve zorg

U kunt hierbij denken aan zorg thuis, hulpmiddelen, pijnbestrijding,
psychische en sociale begeleiding. Maar ook zorg vanuit een tijdelijke
opname, hospice of Bijna Thuis Huis.

Leeswijzer

Bovenstaand overzicht geeft aan welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar en welke door de gemeente
(Wet Maatschappelijke ondersteuning = Wmo). Als u intensieve zorg nodig heeft, dit is 24 uurs zorg of toezicht per dag,
worden de kosten vergoed uit de Wet Langdurige Zorg. U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. Houdt u rekening met
eigen bijdragen. De casemanager dementie kan u adviseren bij het aanvragen van ondersteuning en zorg.

Meer informatie en een overzicht per zorgverzekeraar: www.alzheimer-nederland.nl/zorgverzekering

