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Onderwerp

Tweede aanbieder col lectieve ziektekostenverzekering mi nima (CZM)

Voorstel

1. In te stemmen met het aanbieden van een collectieve aanvullende
zorgverzekering zijnde het meest uitgebreide pakket Top voor minima per 1
januari 2OL7 bij zorgverzekeraar DSW.

Inleiding
In 2013 is Weeft gestart met het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor
minima (hierna: CZM) via zorgverzekeraar CZ. Door het vervallen van de landelijke
Wtca/CER-regeling kreeg de gemeente geld om chronisch zieken en gehandicapten te
compenseren. Dit heeft per 1 januari 2015 geleid tot de uitbreiding van de CZM naar een
inkomensgrens van L3Oo/o van het bijstandsniveau en de introductie van een
uitgebreidere aanvullende verzekering 'Gemeenten Extra Uitgebreid' bij de huidige
aanbieder CZ.

In 2015 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. In deze evaluatie is gesteld dat de
prognose wat achterbleef en dat het beschikbare geld (dus) niet volledig is opgemaakt. Op
basis van deze evaluatie is de gemeentelijke bijdrage verhoogd (zie hiervoor BW-007831)
en is een pilot "zorgwekkende zorgmijders" geÏntroduceerd.

Tweede aanbieder CZM

Onderzoek is gedaan naar een mogelijke tweede aanbieder van een collectieve
ziektekostenverzekering voor minima naast de huidige aanbieder CZ. De reden om te
kiezen voor een aanbieder naast de huidige aanbieder (CZ) is voornamelijk de
keuzevrijheid die de burger heeft bij het afsluiten van een bij hem/haar passende
verzekering. Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met zorgverzekeraar
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DSW. Zij hebben hun pakketten gepresenteerd aan de afdeling Werk, Inkomen en
Zorgveriening en vervoigens heeft er een vergelijking plaatsgevonden van de meest
uitgebreide pakketten van de huidige aanbieder CZ en DSW. De BAR-gemeenten
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) werken momenteel met een combinatie van
pakketten van CZ en DSW en er heeft aan de hand van gezondverzekerd.nl (website van
bureau BS&F over collectieve zorgverzekeringen aangeboden door gemeenten) een
vergelijking plaatsgevonden van pakketten zoals deze bestaan in 2016. Geconcludeerd
kan worden dat DSW een voordeliger pakket aanbiedt maar het betreften minimale
verschillen.

Vergelijkino (met behuln van gezonrlverzekerrJ.nl BAR-oemeenten)

Kanttekeningen

DSW kent daarentegen geen vergoedingen voor sommige kosten waarbij CZ deze kosten
(gedeeltelijk) wel vergoed. Zoals:

- Alternatieve geneeswijzen: fytotherapie, Iriscopie, manuele geneeskunde,
moermantherapie, orthomanuele geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde,
orthopedische geneeskunde, podo-orthesiologie, shiatsutherapie, flebologie en
proctologie.

- Medisch specialistische zorg: flapoorcorrectie, sterilisatie, obesitasbehandeling
- Overige hulpmiddelen: bewakingsapparatuur voor baby's, ADL-hulpmiddelen
- Tandheelkundige hulpx: verdoving door middel van roesje
- Psychische hulpverlening: psychosocialeoncologie
- Kraamzorg: couveuse nazorg, uitgestelde / aanvulling kraamzorg, lactatiekundige

hulp
- Cursussen en extra vergoedingen: cursussen patiëntenvereniging,

zwangerschapscursus
x: Tandheelkundige hulp wordt bijCZ volledig vergoed met een max van € 570,00 per
jaar voor alle behandelingen waarbij DSW 100o/o vergoedt zonder max bedrag maar wel
uitzonderingen maakt bij bepaalde codes. Onze inschatting is dat de uitgezondere codes in
de praktijk niet vaak voorkomen.

DSW kent een restitutiepolis dat wil zeggen dat er sprake is van keuzevrijheid van
zorgverlener. DSW maakt met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en
prijs en heeft contracten met lokale zorgaanbieders. DSW geeft verder aan niet selectief te
contracteren waardoor het aantal niet - gecontracteerde zorgverleners bij DWS klein is.

Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering past de verzekeraar DSW geen medische
toegangsbeoordeling toe. Mensen worden dus niet op medische gronden geweigerd.

cz (GEU) DSW TOP + gemeentelijk
oakket)

Bril +
Tandarts (vanaf 18 ir.) + oeen max
Fvsiotherapie +
Dieet + oeen max
Podo / steunzolen +
Geneesmiddelen +
Batterijen hoortoestel + (incl batterijen max €

5O p.ir.)
¿reKenvervoer ++
Orthodontie +
Pedicure +
Eigen bijdrage WMO / WLZ + (beiden loOo/o max €

3751
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Uit een door BS&F in 2015 uitgevoerde marktanalyse wordt aangegeven welke
zorgverzekeraars een collectieve zorgverzekering aanbieden, maar ook hoe tevreden
deelnemers zijn en in het geval van DSW zijn zij overigens erg tevreden.

Voorgesteld wordt dan ook om naast de huidige collectieve aanvullende zorgverzekering
voor minima (Gemeente Extra) en de uitgebreidere aanvullende zorgverzekering voor
minima (Gemeente Extra Uitgebreid) van CZ een uitgebreide zorgverzekering van DSW
zijnde de aanvullende verzekering Top aan te bieden. Deze uitgebreidere aanvullende
zorgverzekering bestaat uit een verzekeringspakket afgestemd op de behoeften van
chronisch zieken en gehandicapten. De huidige collectieve aanvullende zorgverzekering
voor minima (Gemeente Extra) biedt voor ongeveer 80o/o van de zorgkosten waar
chronisch zieken en gehandicapten mee geconfronteerd worden een oplossing. Met de
uitgebreidere aanvullende zorgverzekering is dit percentage nog verder verhoogd en nu
wordt er voor de uitgebreidere zorgverzekering een keuze geboden. De uitgebreidere
aanvullende zorgverzekering heeft als voordeel dat de chronisch zieke of gehandicapte
feitelijk gecompenseerd wordt voor de door hem/haar ervaren meerkosten van zorg.
Hierdoor kunnen minder draagkrachtige, naar gezondheid kwetsbare, burgers blijvend
toegang krijgen tot goede en betaalbare zorg.

Cliëntenplatform Minima (CPM)

De wens vanuit het Cliëntenplatform minima Weert bestond om in een vroeg stadium
betrokken te zijn in de afweging van het wel dan niet aanbieden van een tweede
collectieve zorgverzekeraar. Dit is dan ook reden geweest om de heer Verbeek, lid van het
CPM, te betrekken in de afspraken die er zijn geweest met DWS.

Samengevat is het standpunt van het CPM dat het aanbieden van een collectieve
ziektekostenverzekering niet te omvangrijk en ingewikkeld moet worden om te voorkomen
dat potentiele en huidige deelnemers'door de bomen het bos niet meer zien'. Om de
doelgroep te bereiken namelijk, de chronisch zieken en gehandicapten, dient er slechts
een keuzevrijheid te komen in de meest uitgebreide pakketten vanCZ en DSW. Verder
wordt er ook door het CPM geconcludeerd dat er geringe verschillen zitten in de meest
u itgebreide pakketten.

Bevindingen Klant tevredenheidsonderzoek in opdracht van CPM

Uit het klanttevredenheidsonderzoek geïnitieerd door het CPM is gebleken dat het
overgrote deel van de cliënten met een uitkering deelneemt aan de huidige collectieve
ziektekostenverzekering bij CZ. Toch geeft ongeveer een derde van de cliënten met een
uitkering in het kader van levensonderhoud aan en een kwart van de cliënten met een
minimaregeling aan geen ziektekostenverzekering via de gemeente te hebben. De meest
ggnoemde reden hiervoor is dat zij de huidige eigen verzekering beter vinden. Ook is er
een substantiële groep die zegt niet te weten dat de gemeente deze mogelijkheid biedt.
Deze onwetendheid komt minder voor bij de cliënten levensonderhoud, maar daar is de
groep die de verzekering van de gemeente Weert te duur vindt, omvangrijk. De
tevredenheid bij de deelnemers is daarentegen op hoog niveau.l Het onderzoeksbureau
heeft in opdracht van het CPM Weert gevraagd naar verbeterpunten. Er wordt aangegeven
dat de verzekering toch nog te duur is, het eigen risico een probleem vormt en bepaalde
behandelingen (tandarts, fysiotherapie en homeopathie) in de polis moeten worden
op9enomen.

7 Zie klonttevredenheidsonderzoek: de cliënten over de dìenstverlening von de afdeting Werk, lnkomen en Zorgverlening von de
gemeente Weert, D&K, onderzoek en opleid¡ng, ougustus 2076.

Pagina 3



Eigen risico

CZ biedt vanaf 2OL7 de mogelijkheid voor gemeenten om een bijdrage te doen in het
eigen risico naast de gespreide betaling in 10 termijnen zoals deze reeds bestond in 2016.
DSW kent deze mogelijkheid (nog) niet. DSW is gevraagd om de mogelijkheden op korte
termijn in kaart te brengen en kan indien mogelijk worden meegenomen in het vast
stellen van de gemeentelijke bijdrage in de premie.

Beoogd effect/doel
Er bestaat een keuzevrijheid voor minima met hoge zorgkosten, door het aanbieden van
een collectieve ziektekostenverzekering in de vorm van de aanvullende verzekering Top bij
DSW naast de huidige aanvullende pakketten (Gemeente Extra en Gemeente Extra
Uitgebreid) bij zorgverzekeraar CZ.

Argumenten

1. Er wordt een tweede collectieve ziektekostenverzekering aangeboden
waardoor er keuzevrijheid ontstaat voor minima met hoge zorgkosten bij het
a fsl u i te n va n ee n a a nv u I I e n d e zi e kte koste nve rze ke ri n g.

Kanttekeningen en risico's
Een mogelijk risico bij het contracteren van DSW kan zijn een laag bereik van het aantal
deelnemers doordat DSW een vrij onbekende zorgaanbieder in deze regio is. Er worden
contractuele afspraken gemaakt over het aantal minimum deelnemers in2Ot7.
Een ander mogelijk risico is dat het aantal deelnemers meer dan 100 stijgt wat financiële
consequenties heeft.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Juridisch: Op basis van het besluit wordt de beleidsregel bijzondere bijstand, zoals die
door het college op 24 november 2015 is vastgesteld aangepast. Het streven is deze
aangepaste beleidsregel in december 2Ot6 door uw college te laten vaststellen.

Financieel:
Totaal beschikbaar en benodigd bedrag
Er is een beschikbaar budget voor 2Ot7 van € 616.320. Het gaat h¡erbij om € 166.320
vanuit het budget bijzondere bijstand en € 450.000 vanuit de middelen sociaal domein
Wmo. Uitgaande van de huidige inkomensgrens van l30o/o, de kosten van het huidige
aantal deelnemers bij Cz (€ 450.000) en de hypothese dat maximaal 100 nieuwe
deelnemers gebruik zullen gaan maken van de regeling bij DSW in 2Ol7 (extra kosten €
40.000) is het benodigde bedrag € 490.000 voor 2017. Daarnaast is voor de controle (op
inkomensgrens van 130o/o) van de aanmeldingen inzet van administratief medewerkers
nodig. Omgerekend zijn de maximaal noodzakelijke uitvoeringskosten € 14.000,-
(jaarlijks).
Daarmee zijn de verwachte totaalkosten op jaarbasis € 504.000, dit kan dus binnen de
beschikbare budgetten opgevangen worden. Medio maart is er een eerste evaluatie om de
daadwerkelijke financiële impact te kunnen beoordelen en eventueel bijstellingen voor te
stellen.

Uitvoering/evaluatie
Ervindt in november2OL6 een evaluatie plaats van de huidige CZM en de pilot
'zorgwekkende zorgmijders'en zal beoordeeld worden in hoeverre uitgangspunten
aangepast moeten worden. In het najaar 2017 vindt een volgende evaluatie plaats

Communicatie/participatie
Fr worclt in onclerling overleg met DSW en bureau BS&F (het bureau biedt ondersteuning
aan gemeenten op het onderwerp collectieve zorgverzekering) een communicatieplan
opgesteld. Het plan bestaat onder andere uit: het aanschrijven van de bestaande en
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potentiele verzekerden uit de doelgroep, informatie op de gemeentelijke website, social
media en streekkranten.

Overleg gevoerd met

Intern:

Kees Joosten, afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
Margot van den Broeke, teamleider Participatie
Joan Lensvelt, coördinator Participatie
Saskia Doek, beleidsadviseur OCSW

Extern

DSW zorgverzekeraar
BS&F
CPM

Bijlagen

Niet van toepassing
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