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Tegemoetkoming
in zorgkosten
Wanneer je een ernstig ziek kind hebt, krijg je te maken met extra onkosten. Denk aan reiskosten, extra
kleding voor je zieke kind, verblijfskosten voor het Ronald McDonald Huis en uitgaven voor eten en drinken
bij opname in het ziekenhuis. Gelukkig bestaan er voorzieningen waar je een beroep op kunt doen.

Wettelijke regelingen
VERGOEDING
VERVOERSKOSTEN ZIEKENHUIS

s Via de basisverzekering heb je
recht op reiskostenvergoeding
wanneer je kind een behandeling
krijgt met chemo- of radiotherapie.
Daarvoor kun je een ‘machtiging
vervoer’ downloaden van de
website van je zorgverzekering. Je
kunt het formulier ook telefonisch
aanvragen. Gaat de verzekeraar
akkoord, dan kun je de gemaakte
kilometers declareren. Heb je geen
auto, dan is een taxiregeling mogelijk. De verzekeraar bepaalt dan
welk taxibedrijf jullie vervoert. De
eigen bijdrage bedraagt € 101,00
per kalenderjaar. Bepaalde aanvullende pakketten vergoeden ook
de eigen bijdrage. De verzekeraar
vraagt altijd om een overzicht van
de ritten. Dat kun je vragen in het
ziekenhuis.
s Krijgt je kind geen chemo- of
radiotherapie maar moet het wel
vaak naar het ziekenhuis voor
onderzoek of controle, dan is soms
een ‘machtiging vervoer’ mogelijk.
Meestal hanteert de verzekeraar

een bepaalde afstand van huis naar
ziekenhuis en moet je kind een
bepaald aantal maanden minstens
een aantal keer per week naar het
ziekenhuis toe. Deze regeling biedt
vooral uitkomst als je kind een
stamceltransplantatie heeft gehad.
s Ook als je kind is opgenomen heb
je vaak extra reiskosten, bijvoorbeeld omdat je elkaar als ouders
afwisselt. De basisverzekering
vergoedt deze kosten niet, maar
sommige aanvullende pakketten
wel. Kijk dus in je polis of bel met
de verzekeraar. Is er geen vergoeding mogelijk, dan kun je de reiskosten onder ‘specifieke zorgkosten’
opvoeren bij je belastingaangifte.
Ook dan heb je een € 101,00 bewijs
nodig van de gemaakte ritten. Die
kun je in het ziekenhuis opvragen.
s Vergoeding vervoerskosten school
Als je kind wel naar school mag,
maar niet kan fietsen of met het
openbaar vervoer mag reizen, dan
kun je bij de afdeling Onderwijs
van de gemeente een verzoek
voor taxi- of busvervoer indienen.
Elke gemeente hanteert hiervoor
eigen regels.

DUBBELE KINDERBIJSLAG

Krijgt je kind langdurig chemotherapie
en heeft het intensieve zorg nodig,
dan kun je dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doe je met je DigiD via de
website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens beoordeelt
het CIZ of je inderdaad intensieve
zorg levert. Let op: deze regeling geldt
alleen voor kinderen vanaf drie jaar.
BIJZONDERE BIJSTAND

Heb je een minimuminkomen? Dan
kun je bij de gemeente in aanmerking
komen voor ‘bijzondere bijstand’. Dit
is een vergoeding voor reiskosten,
extra kleding en andere kosten bij
ziekte. De voorwaarden zijn streng.
Het is belangrijk dat je de bonnen bewaart. Voor bijzondere bijstand hoef
je geen gewone bijstandsuitkering te
hebben. Bij een salaris ter hoogte van
een bijstandsuitkering of iets erboven, kun je een aanvraag doen. Elke
gemeente hanteert eigen regels.
EXTRA HULP

De zorg voor je kind met kanker
vraagt veel van je. Soms heb je extra
hulp nodig. Deze kun je aanvragen
bij de gemeente. Wel wordt eerst
gekeken of je je eigen netwerk kunt

FINANCIËN

inschakelen. Je moet goed duidelijk
maken dat zorgen voor een kind met
kanker veel meer vraagt dan zorgen
voor een gezond kind. Een aanvraag
voor extra hulp kun je indienen bij
de afdeling Wmo van de gemeente
of het gemeentelijke loket voor Jeugd
en Gezin. Dit laatste is soms beter
omdat men hier gewend is met je
mee te denken en de last beter kan
beoordelen. Soms zijn er wijkteams
die de aanvraag beoordelen. Mocht
je voor extra zorg in aanmerking
komen, dan is het vaak via een
door de gemeente gecontracteerde
thuiszorgorganisatie of via een pgb.
PERSOONSGEBONDEN BUDGET

In sommige gevallen kan er een
persoonsgebonden budget (pgb)
worden aangevraagd. Er is een pgb
voor verpleging en verzorging en een
pgb voor begeleiding. De aanvraag
voor verpleging en verzorging gaat
via de zorgverzekeraar bij wie je kind
verzekerd is. De aanvraag voor een pgb
voor begeleiding gaat via de Jeugdwet
van de gemeente waar je kind woont.
Na het indienen van een aanvraag
wordt er eerst een indicatie gesteld.
Wanneer de aanvraag via de zorgverzekeraar loopt, wordt hiervoor een
gespecialiseerd kinderverpleegkundige, meestal van de kinderthuiszorg, ingeschakeld. Wanneer het gaat
om een aanvraag voor begeleiding
gaat dit via het (jeugd)wijkteam en/of
het Sociaal Team van je gemeente. De
indicatiesteller bepaalt of er een budget
of zorg in natura wordt toegekend.
Heb je problemen bij de toekenning of
is je aanvraag afgewezen, dan kun je
Per Saldo, de belangenvereniging van
budgethouders, inschakelen. Voorwaarde is wel dat je lid bent.

Lidmaatschap VOKK

Particuliere fondsen

Veel zorgverzekeraars vergoeden
via aanvullende pakketten de kosten
van het lidmaatschap van een
patiëntenorganisatie. Ook hier zijn
er verschillen per verzekeraar. Wat
jouw verzekeraar vergoedt, vind je
terug in de polis. De VOKK is via de
koepelorganisatie lid van de NCPF
(voorwaarde van de verzekeraars).

In bepaalde gevallen kunnen particuliere fondsen financiële steun bieden
aan mensen met een laag inkomen.
De maatschappelijk werker van het
ziekenhuis moet dit voor je aanvragen. Fondsen accepteren(meestal)
geen aanvragen van ouders zelf.

Steunfonds VOKK

Er zijn diverse organisaties die
gratis of tegen een zeer geringe
eigen bijdrage vakanties bieden aan
gezinnen met een kind met kanker,
een kind uit behandeling of een
overleden kind. Kijk op onze website
voor meer informatie: www.vokk.nl.

Loop je ondanks de wettelijke
steunmogelijkheden aan tegen
onoverkomelijke financiële
problemen omdat je kind
kanker heeft? Dan kun je via
maatschappelijk werk van het
Máxima of je meebehandelende
ziekenhuis een beroep doen op ons
VOKK steunfonds dat we dankzij
Stichting ‘Mag ik dan bij jou’
konden oprichten.

Vakanties

Aletta de Jong
Maatschappelijk werker Prinses Máxima Centrum
Anouk van Eindhoven
Psycholoog - Prinses Máxima Centrum
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