
Een zorgverzekering voor iedere 
Lelystedeling
Het kan lastig zijn om de premie voor de zorgverzekering te betalen als u een laag inkomen heeft. Daarom biedt 
gemeente Lelystad samen met VGZ een zorgverzekering aan. Deze verzekeraar geeft u korting en de gemeente 
betaalt een deel van uw premie. U krijgt meer zorgverzekering voor minder geld.

Hoe werkt het?
U sluit de zorgverzekering gemakkelijk af via de website 
www.gezondverzekerd.nl. 
Dit kan tot en met 31 december 2022. 

Kom ik in aanmerking?
U kunt de zorgverzekering afsluiten als uw inkomen minder 
is dan 130% van de netto bijstandsnorm. Op de website 
www.gezondverzekerd.nl kunt u kijken of u in aanmerking 

komt. Heeft u een betalingsachterstand? Dan neemt de 
verzekering u niet aan.

Jongeren
Bent u tussen de 18 en 27 jaar en student? Kijk dan op 
de website www.gezondverzekerd.nl of deze verzekering 
voor u het beste is. Het kan zijn dat een andere zorgver-
zekering goedkoper is omdat u een studentenkorting kunt 
krijgen.
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De verzekeraars geven u korting en gemeente Lelystad betaalt een deel van de premie



Welke voordelen heeft de zorgverzekering via gemeente 
Lelystad?
•  Gemeente Lelystad betaalt een deel van uw premie.
• U krijgt een aanvullende verzekering met uitgebreide 

vergoedingen.
• De verzekering vergoedt een deel van de eigen bijdrage 

voor zorg uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo).

• Geen medisch onderzoek. De verzekeraar accepteert u 
altijd, ook als u voor lange tijd ziek bent.

• U kunt uit verschillende pakketten kiezen. U kiest dus 
zelf het pakket dat het beste bij u en uw situatie past.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen 
bijdrage?
Het eigen risico betaalt iedere Nederlander van 18 
jaar en ouder voor zorg uit de basisverzekering. In 
2023 is het verplicht eigen risico € 385,-. De eigen bij-
drage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet 
betalen. Ook als u uw eigen risico al opgebruikt hebt.

Het eigen risico
• Geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering.
• Betaalt u maar één keer. Maar elk jaar betaalt u het 

opnieuw.
• Kunt u niet afkopen of extra verzekeren.
• Verwacht u het eigen risico helemaal te gebruiken? 

Dan kunt u gebruik maken van de regeling “gespreid 
betalen eigen risico”. Voor meer informatie en het 
aanvragen van deze regeling gaat u naar 

 www.VGZ.nl. U kunt tot en met 31 januari 2023 een 
aanvraag voor deze regeling indienen.

De eigen bijdrage
• Kan voor verschillende soorten zorg zijn; bijvoor-

beeld medicijnen.
• Kunt u voorkomen of verminderen door bijvoorbeeld 

andere zorg, een andere zorgverlener of andere 
medicijnen te kiezen.

• Betaalt u telkens opnieuw (dus niet 1 keer).
• Kunt u vergoed krijgen uit een aanvullende verzeke-

ring.

Welke medicijnen krijg ik vergoed?
Op www.medicijnkosten.nl kunt u lezen welke medicij-
nen vergoed worden. Ook kunt u hier zien of een ander 
medicijn met dezelfde werking wel vergoed wordt.

Meer weten?
• Wilt u weten of uw medische kosten in het pakket 

zitten en of VGZ uw medicijnen vergoedt? Neem dan 
telefonisch contact op met VGZ via nummer: 

 0900 77 99 771. Dit kan maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur. U kunt ook via de website van 
VGZ de vergoedingen bekijken: 

 www.vgz.nl/vergoedingen.

• Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekering 
en heeft u hulp nodig? Dit kunt u krijgen bij het Fi-
nancieel spreekuur in uw wijk. Kijk voor de plek en/
of openingstijden op: www.financieelspreekuur.eu.

•  Lukt het digitaal aanvragen niet? En kan niemand u 
helpen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons 
bellen op telefoonnummer 14 0320, keuze 1. Dit kan 
op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Hoe sluit ik de zorgverzekering af?
• Houd voor iedereen die u wilt verzekeren de zorg-

verzekeringspas bij de hand. Houd ook de bankpas 
van het rekeningnummer bij de hand waar VGZ de 
verzekering van af mag schrijven. 

• Ga naar www.gezondverzekerd.nl en vul in de zoek-
balk “Lelystad” in.

• Kies uit het gewenste pakket en klik op “Aanvragen”.
• Vul uw Burgerservicenummer (BSN) in en klik op 

“Controleren”. 
• Beantwoord alle vragen en klik daarna op “Ga 
 verder”.
• Beantwoord ook deze vragen en klik op “Ga verder”.
• Vul daarna uw geboortedatum en uw postcode in en 

klik op “Ga verder”.
• Geef aan of u al bij VGZ verzekerd bent en of de 

gezinsleden waarvoor u een aanvraag doet, ook 
meeverzekerd moeten worden. Vul daarna uw naam 
en die van uw eventuele partner in. Vul dan uw 
adresgegevens in. Let op bij dubbele huisnummers 
(bijvoorbeeld u woont op Stadhuisplein 02 04 dan is 
uw huisnummer 04). Vul uw e-mailadres in zodat u 
de bevestiging van de aanvraag per e-mail ontvangt. 
Vul ook uw telefoonnummer in zodat de verzekeraar 
contact met u op kan nemen als dat nodig is. Heeft 
u geen e-mailadres? Dan kunt u dit ook aangeven. 
Klik daarna op “Ga verder”.

• Geef aan waarom u wilt overstappen naar de verzeke-
ring van gemeente Lelystad. Geef aan wanneer u wilt 
dat deze verzekering ingaat.

• Vul uw bankrekeningnummer in en geef aan of u 
automatische wilt betalen of per acceptgiro.

• Verklaar dat u alles naar waarheid heeft ingevuld 
door de vinkjes aan te klikken en klik op “Ga verder”.

• U ziet een overzicht van wat u heeft ingevuld. 
 Controleer dit goed. Klopt alles? Dan kunt u de 

akkoordverklaring invullen en klikt u op “Aanvraag 
versturen”.

• U hoort binnen een aantal weken per e-mail/brief of 
uw aanvraag is goed-gekeurd of niet.


