
 
Overige vragen webcast ‘Laat geen geld liggen’ 
Deze vragen zijn beantwoord door Marijke Hempenius, Programmamanager Wonen en 
Leven bij Ieder(in). Deze vragen gaan niet over de aftrek van zorgkosten en zijn niet 
beantwoord in de webcast.   
 

Vraag Antwoord 
De badkamer en toilet moeten worden aangepast, 
d.m.v. badlift, nieuw te plaatsen verhoogd Geberit 
aqua clean toilet. Hoe pak ik dit aan en waar moet 
ik me melden voor financiële compensatie? 

 

Via de Wmo, bij uw gemeente  

Bestaat er één centraal punt waar ik met vragen 
terecht kan over hulp, hulpmiddelen, mijn rechten, 
de kosten, enzovoort? Momenteel heb ik een hele 
goede ergotherapeut, maar zij kan niet overal 
antwoord op geven, denk ik. 

 

Er is niet één centraal punt waar je met al deze vragen 
terecht kunt helaas. Afhankelijke van het hulpmiddel moet je 
je melden bij Zvw of gemeente.  
Als je twijfelt over waar je terecht kan, kan je kijken op 
http://www.regelhulp.nl   

Hoeveel kosten mag je declareren voor bezoek 
patiënt en hoeveel voor ziekenhuisbezoek 
specialist? 

 

Regels voor fiscale aftrek staan op meerkosten.nl of bekijk de 
webcast ‘Laat geen geld liggen’. 

Ik heb een erfenis gekregen en heb nu wat 
vermogen. Klopt het dat er dan geen 
mogelijkheden meer zijn voor extra financiële 
potjes/ mogelijkheden? Dat ik nergens meer recht 
op heb? 

 

Veel gemeenten kijken voor het geven van (bijzondere) 
bijstand ook naar de inkomenssituatie. Voor de fiscale aftrek 
maakt dit geen verschil. 

 

IK zou voetheffers moeten aanschaffen. Vraag. 
Hoelang kan ik nog lopen? Kosten 2600,00 euro 
moet er zelf een groot bedrag aan bijbetalen. Is 
een scootmobiel in de toekomst handig? 

 

Dit is een vraag die je het beste met je ergotherapeut zou 
kunnen bespreken. 

Is er een tegemoetkoming voor de installatie van 
een personenlift i.v.m. afnemende mobiliteit. Een 
poliopatient en 78 jaar. Het betreft dus niet een 
traplift. 

 

Hierover zal contact gelegd moeten worden met de 
gemeente. 

Is het mogelijk om een chronische indicatie te 
krijgen in verband met mijn CIAP voor 
fysiotherapie, of is dit niet verstandig? Hoe zien de 
fysiotherapeuten en de verzekering CZ, hier 
tegenaan? 
 

Dit is een vraag om met de fysiotherapeut te bespreken. 
Staat uw aandoening op de lijst voor fysiotherapie voor een 
chronische aandoening, dan worden de kosten vergoed uit de 
Basisverzekering. U moet éénmalig de eerste 21 
behandelingen zelf betalen als u hiervoor geen aanvullende 
verzekering heeft. Zie ook 
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-
fysiotherapie/  

Kan niet geregeld worden dat alle begrippen 
uniform zijn m.b.t. de inhoud, bijvoorbeeld 
formele, informele en mantelzorg? Kan het 
geregeld worden dat formulieren t.b.v. PGB, WMO 
en of ZVW ook gelijkgestemd doorlopen? 
Bijvoorbeeld WMO geeft 233 minuten per week, 
op formulier SVB dienden we af te ronden tot 5 

Dit is een belangrijk punt die Ieder(in) in de overleggen met 
VWS, VNG en ZVW iedere keer meeneemt. Het gekke is dat 
mensen nu soms wel te maken hebben met 7 wetten. Voor 
de meer complexere zorgvraag zou je een onafhankelijke en 
integrale indicatie willen hebben en ruimte om het met 
snelheid te regelen. Dit is voor Ieder(in) een belangrijk punt 
richting het volgende regeerakkoord. 

http://www.regelhulp.nl/
https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-fysiotherapie/
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-fysiotherapie/
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minuten. Of bijvoorbeeld met decimale getallen in 
te vullen! Chapeau voor de geduldige 
ondersteuning bij SVB. Over ondersteuning WMO 
gemeente Sittard-Geleen en CZ ben ik niet 
tevreden. Als je meerdere zaken hebt lopen, 
complexe situatie hebt, dat voldoet die paar uur 
mantelzorgmakelaar van CZ niet, voldoet een lieve 
luisterende cliëntondersteuner en MEE niet, ze 
geven zelf aan dat ik maar beperkt geholpen kan 
worden in tijd van hun. Ik heb behoefte aan één 
iemand die mijn casus kent en mij begeleidt bij de 
regelzaken en wirwar aan niet afgestemde zaken. 
Ook behoefte aan een contactpersoon binnen 
zorgverzekeraar zodat financiële afstemming 
vanuit complexe situatie met voorkennis bezien 
kan worden en ik niet steeds het hele verhaal 
opnieuw moet doen en vernederende aannames 
moet ontkracht. 
 

Kunt u nader verklaren wat bedoeld wordt met de 
eenmalige kosten die je moet betalen als je een 
chronische machtiging hebt? 
 

Staat uw aandoening op de lijst voor fysiotherapie voor een 
chronische aandoening, dan worden de kosten vergoed uit de 
Basisverzekering. U moet éénmalig de eerste 21 
behandelingen zelf betalen als u hiervoor geen aanvullende 
verzekering heeft. Zie ook 
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-
fysiotherapie/  

Mijn plan is om voor het eerst zelfstandig te gaan 
wonen. Ik ben heel benieuwd wat ik niet moet 
vergeten en moet kunnen regelen. 
 

Goed om hierover ook met gemeente te overleggen en dan te 
vragen naar een deskundig onafhankelijke 
cliëntondersteuner.  
 

Ruim 10 jaar geleden heb ik van de Wmo een 
nieuwe keuken gekregen met onderrijdbaar 
aanrecht. Alleen niet onder de kookplaat. Nu woon 
ik sinds 4 jaar gelijkvloers en heb daar zelf een 
keuken met onderrijdbaar aanrecht laten zetten. 
Ook zonder de kookplaat. Mijn vraag is: kan ik een 
beroep doen op de Wmo om alsnog de kookplaat 
onderrijdbaar te maken? 
 

Aanvragen kan altijd: weet niet of het kans van slagen heeft 
omdat de aanvraag eerder ook al via de Wmo liep. Wellicht 
overleggen met ergotherapeut en gemeente wat de 
mogelijkheden zijn. 
 

Waarom de aanpassingen zo lastig gaan en als je 
iets nodig hebt het altijd een gevecht moet zijn. De 
politiek wil dat we meedoen, dus moet je dit ook 
mogelijk maken en niet alles weg duwen. Hoe kun 
je dit voorkomen zonder paarse krokodil? 
 

Ieder(in) is met u van mening dat het anders zou moeten: een 
meer onafhankelijke indicatiestelling waarbij integraal 
gekeken wordt wat nodig is. Het gaat ook om vertrouwen en 
de wil om samen een goede oplossing te vinden. Helaas lijkt 
het vaak over geld te gaan en is het nog een gevecht met veel 
bureaucratie.  
De verbeteraanpak hulpmiddelen moet hier verandering in 
aanbrengen. Dit moet dan wel leiden tot een echt merkbaar 
betere uitvoeringspraktijk. 

Wat is de gemeente verplicht te vergoeden voor 
aanpassingen in de woning?  
In hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor 
de vervoersvergoeding naar aan gepast onderwijs? 
 

De gemeente kent een compensatieplicht. Punt is dat de 
verordeningen in de gemeente vaak de basis voor het beleid 
is. En bij woningaanpassing zien wij steeds vaker dat 
gemeenten het primaat van verhuizen boven een bepaald 
bedrag in de verordening opnemen.  
Het is belangrijk dat de verordeningen goed worden getoetst 
aan de wet en aan het VN-verdrag. Door mensen met een 
beperking en hun vertegenwoordigende organisaties. Deze 
toetsing en controle wordt per gemeente heel verschillend 
ingevuld. Ook hier willen wij een sterkere betrokkenheid en 
toezicht vanuit de mensen om wie het gaat.  
 

https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-fysiotherapie/
https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/vergoeding-van-fysiotherapie/
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Welke financiële tegemoetkomingen of 
vergoedingen zijn er nog mogelijk bij de aanschaf 
van een rolstoelbus? 
 

Als je dit voor je werk nodig hebt kan je je wenden tot het 
UWV. 

Wie is de beste persoon om te helpen om 
zorgmiddelen te verkrijgen zonder kastje- muur 
verhaal? 
 

Als je ergens vastloopt kan je altijd contact opnemen met het 
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/het-juiste-
loket 
 

Zelfstandig wonen met een uitkering, zijn er 
mogelijkheden om het inkomen te verhogen? 
Onze dochter werkt 20 uur, vindt dat heel fijn 
maar daarmee verhoogt ze niet haar inkomen. 
 

Wellicht goed om hierover contact op te nemen met het 
informatiepunt Wajong 
https://iederin.nl/stel-je-vraag/ 
 

 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/het-juiste-loket
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/het-juiste-loket
https://iederin.nl/stel-je-vraag/

