
     UO BASISZORG      

NIEUWSBRIEF  
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ziektekostenverzekering 

geeft de verzekerde de     

zekerheid dat optimale 

zorg 24/7 gegaranderd is 

zonder de mogelijke   

bijkomende meerkosten 

vooruit te betalen. Sluit 

vandaag nog uw          

basiszorgverzekering af.” 
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HET UITVOERINGSORGAAN BASISZORG  
 
Het Ui tvoer ingsorgaan Bas iszorg (UO Basiszorg)  is  in  de W et Na-

t ionale Bas iszorgverzeker ing opger icht  en ingeste ld  op 9 oktober 

2014.  Vandaaru i t  z i jn  er  taken onts taan d ie  door het  UO Basiszorg 

moeten worden u i tgevoerd zodat  a l le  bepal ingen d ie  in  de wet  z i jn  

aangenomen goed u i tgevoerd worden.  

 
De taken het  UO Basiszorg zi jn :  

 Reg i s t ra t ie  en  con t ro l e ;  

 Verzamelen  en  ana l yseren  van  da ta ;  

 Consumen tenbeha r t ig ing ;  

 Voor l i ch t i ng  en  bewus two rd ing ;  

 Onders teunen  van  de  Zo rg raad ;  

 Ui t voe ren  van  Ve rmogens toe ts ;  

 Behee r  over  he t  Zorgvoo rz i en ingenfonds .  

 
Het Ui tvoer ingsorgaan bestaat  u i t  een bestuur  en een d i rect ie .  

De d i recteur  is  be last  met  de dagel i jkse leid ing van het  

Ui tvoer ingsorgaan en is  verantwoord ing verschuld igd aan het  

Uitvoeringsorgaan Basiszorg nieuwsbrief  JANUARI– APRIL 2019 

U kunt voor meer informatie over de wet Nationale Basiszorgverzekering in contact treden met deze instantie.  



De Zorgraad heeft op 1 maart jl. haar eerste openbare vergadering 

gehouden voor het jaar 2019. De openbare vergadering is het forum 

waar elke burger zijn zegje kan doen en hun ervaringen en voorstellen 

kunnen delen met de samenleving, waaronder ook de verantwoordelijke 

ministers en/of instanties en dienstverleners. 

Tijdens deze vergadering werd de notulen van de laatste openbare 

vergadering besproken en de huidige situatie binnen de gezond-

heidszorg onder een vergrootglas gezet. Op de laatste vergadering had 

de Zorgraad een voorstel gepresenteerd over een integrale aanpak van 

de zorg die was aangeboden aan de Raad van Minister, welke met hun 

goedkeuring doorgestuurd is naar de President. Echter is het voorstel door nog toe onbekende reden voor de raad geparkeerd door de 

President. 

De Zorgraad heeft geconstateerd dat de huidige situatie in de gezondheidssector is dat er in principe geen product basiszorg meer 

bestaat. De premies zijn verhoogd door de verzekeringsmaatschappijen en wat wijzigingen zijn in het voorzieningenpakket doorgevoerd. 

Verder melden veel meer personen zich aan om voor de premiesubsidie die betaald worden door de overheid om in aanmerking te 

komen. Dit maakt dat er veel meer geld nodig is voor de zorg.    

Een ander zorgpunt dat door de aanwezigen aan de orde is gekomen is verspilling van de zorg. Verspilling binnen de zorg doordat het 

vaker voorkomt dat er voor patiënten dubbele bloed onderzoeken worden gedaan of onnodige verwijzingen naar de specialist etc. Ook 

de vele aanmeldingen bij de Spoed Eisende Hulp SEH, terwijl de huisartsen poli slecht bezocht worden door patiënten tijdens de 

wachtdienst regelingen. Lees verder op onze website https://www.basiszorg.sr/index.php/2019/03/07/openbare-vergadering-

Tijdens deze sessie werd er meer duidelijkheid 

gegeven over de wet Nationale Basiszorgverzekering 

en het Zorgvoorzieningenfonds. Samen met de op-

ticiens zijn er naar de mogelijkheden gekeken om 

meer gebruik te maken van het Zorgvoorzieningen-

fonds. Het kan gebeuren dat de basiszorgverzekering 

niet de totale kosten dekt voor het aanschaffen van 

een bril. Degenen die bijkomende optische zorg nodig 

hebben, maar het geld niet direct bij de hand hebben, 

mogen een aanvraag indienen om gebruik te maken 

van het zorgvoorzieningenfonds. Hierdoor kunnen zij 

meteen over hun bril beschikken. Bij het aangaan van 

de lening zorgt de bank ervoor dat het geld 

rechtstreeks en binnen korte tijd wordt overgemaakt 

naar de opticien. 

Lees verder op onze website https://www.basiszorg.sr/index.php/2019/02/07/toelichting -zorgvoorzieningenfonds-voor-

opticiens/ 

Indien u een eigen bijdrage moet betalen voor uw bril, kunt u contact opnemen met uw opticien of advies vragen bij het  

Uitvoeringsorgaan basiszorg.  

Vertegenwoordigers van de opticiens die aandachtig luisteren naar de presentatie  
van directeur Rachel Perri  

INFORMATIE SESSIE MET OPTICIENS  

OPENBARE VERGADERING ZORGRAAD 

https://www.basiszorg.sr/index.php/2019/03/07/openbare-vergadering-zorgraad/


Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft gemeen om zelf naar de dienstverleners te gaan 

om hun van informatie te voorzien zodat de zorgconsumenten beter geïnformeerd 

worden over de wet en de voordelen daarvan.  

Wij zijn van start gegaan met de thuiszorg instellingen en de bedrijven die medische 

hulpmiddelen verkopen. Het doel hiervan is om de eerder genoemde dienstverleners te 

voorlichten over de wet Nationale Basiszorgverzekering en het Zorgvoorzieningen-

fonds. De accent bij deze voorlichting werd gelegd op het laatstgenoemde. Met het 

Zorgvoorzieningenfonds is het mogelijk om de meerkosten die bij komen kijken bij de 

zorg betaald worden.  

Uit de feedback van de thuiszorg bedrijven die wij hebben bezocht, blijkt het dat wij een 

goede stap hebben genomen om hen die voorlichting te geven. De thuiszorg bedrijven 

zijn nu beter geïnformeerd over het Zorgvoorzieningenfonds en hoe zij daarmee om moeten gaan. Zij vinden het een goede voor-

zieningen om de mensen te helpen die geld nodig voor de zorg. 

Wij hebben intussen de volgende dienstverleners voorzien van de informatie:  

Zon Thuizorg, Dani Care Wonen en Zorg N.V., Van Axel Dongen Revalidatie Service, Revasur, Thuiszorg winkel Almed, Stichting 

Miliendia, Het Blauwe nest.  

U als dienstverlener mag ook bij ons langslopen voor informatie of contact met ons opnemen zodat wij bij u langskomen. 

HET UITVOERINGSORGAAN  BASISZORG GAAT                                                 

NAAR  DIENSTVERLENERS 



Contact ons 

Voor meer informatie  

Bellen: 521457/ 7202208/    
        7202205 

WhatsApp: 7202208/ 7202205 

Adres: Tokailaan10/                
        Hk Eldoradolaan 

E-mail: info@basiszorg.sr 

Website: www.basiszorg.sr  

Facebook: Uitvoeringsorgaan        
       Basiszorg  

 

 

 

“Samen zorgen   
voor goede     

zorg” 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft als taak om controle uit te voeren op alle ingezetenen, dus de werkgevers, werknemers, zelf-

standigen, zorgverzekeraars en dienstverleners. Wij gaan na als de mensen minimaal een basiszorgverzekering hebben afgesloten.  

Medio november 2018 is het Uitvoerinsgorgaan gestart met bedrijfsbezoeken om te controleren als de werkgevers voldoen aan de wet-

telijke eisen. De werkgevers zijn verplicht minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten voor hun werknemers, waarbij de werkgever 

minimaal 50% van de premie moet bijdragen. Verder is de werkgever verplicht om elke maand de volledige premie te betalen aan de 

zorgverzekeraar. Deze controle is niet alleen voor de werkgevers die werknemers in dienst hebben, maar ook voor de zelfstandigen. 

Zelfstandigene zijn personen die een bedrijf hebben of een beroep uitoefenen en geen personeel in dienst hebben.  

De de bedrijfsbezoeken voor de controle  vanuit het Uitvoeringsorgaan kan elk moment geschieden. Gevraagd wordt dat de werkgever 

de volgende stukken altijd binnen handbereik heeft. 

 

1. Een overzicht van de medewerkers. Met vermelding van de naam, ID nummer,  

        en telefoonnummer, huisarts.  

1. Betalingsbewijs van de zorgverzekeraar,  

2. Overzicht van inhoudingen op het salaris 

3. Overzicht van alle verzekerden en de verzekeringspasjes.  

 

De controleurs van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg  zijn te herkennen aan hun uniform met logo van Uitvoeringsorgaan. Ook zullen zij 

hun badge hebben met daarop hun foto, naam en ID- nummer.   

CONTROLE OP DE WERKGEVERS 

 


