Geneeskundige zorg aan specifieke
patiënten die thuis wonen: GZSP-zorg
Voor wie is GZSP-zorg?
U kunt GZSP-zorg krijgen als u:
− meerdere problemen heeft, lichamelijke en/of psychische.
− bijzondere ziekten heeft, zoals Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose.
− een lichamelijke beperking heeft door een beroerte, een ongeluk of een hersentumor.
− ouder dan 18 jaar bent en een verstandelijke beperking heeft.
Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor GZSP-zorg,
dan kunt u dit vragen aan uw huisarts.

Volgende pagina

Veranderingen in GZSP-zorg per 1 januari 2021.
Woont u thuis en heeft u GSZP-zorg nodig? Dan verandert er wat voor u.
Kijk op de volgende pagina. Of kijk op: www.rijksoverheid.nl/gzsp
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U blijft uw zorg behouden.
Wat wel verandert is, dat
uw zorgverzekeraar de zorg
gaat betalen.

Vraag uw huisarts om
een verwijzing.

Deze zorg wordt betaald
uit het basispakket van
uw zorgverzekering.

GZSP-zorg valt
onder het eigen risico van
uw zorgverzekering.
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Behandelaar met contract

U krijgt een bedrag per kilometer.
U betaalt zelf ook
een vast bedrag per jaar.

U krijgt zorg van artsen,
verpleegkundigen en anderen
die u behandelen.

Heeft de behandelaar een contract
met uw zorgverzekeraar?
Dan krijgt u deze zorg vergoed.
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Ik krijg al GZSP-zorg
U blijft uw zorg behouden.
Vóór 1 januari betaalde uw zorgkantoor voor uw zorg.
Vanaf 1 januari 2021 betaalt uw ziektekostenverzekeraar uw GZSP-zorg.
Vanaf 1 januari 2021 bespreekt uw behandelaar met u:
− of de lengte van uw behandeling hetzelfde blijft
− of de inhoud van uw behandeling hetzelfde blijft
Uw behandelaar is de persoon die ervoor zorgt dat u GZSP-zorg krijgt.
Dit geldt voor patiënten die deze zorg nu al krijgen.

Sluit dit venster

Ik wil GZSP-zorg aanvragen
Woont u thuis en valt u niet onder de Wet Langdurige Zorg?
Maar denkt u wel dat u GZSP-zorg nodig heeft?
Of weet u niet precies wat langdurige zorg is?
Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bekijkt of u GZSP-zorg nodig heeft.
De huisarts verwijst u bijvoorbeeld naar:
− een specialist voor ouderen (ouderengeneeskunde)
− een arts voor verstandelijk gehandicapten
− een behandeling overdag in een verpleeghuis (u woont dan gewoon thuis)
− een behandeling voor bijvoorbeeld ALS of Parkinson
of niet-aangeboren hersenletsel
Let op!
Niet iedereen mag u deze zorg geven.
Uw behandelaren moeten een contract hebben met uw zorgverzekeraar.
Anders betaalt de zorgverzekering niet.
Bel uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Sluit dit venster

Basispakket
Vanaf 1 januari 2021 krijgt u deze zorg uit het basispakket van uw zorgverzekering.
Iedereen die in Nederland een zorgverzekering heeft, heeft altijd het zogenaamde basispakket.
Om GZSP-zorg te kunnen krijgen, heeft u dus geen extra verzekering nodig.

Sluit dit venster

Eigen risico
Iedereen die een ziektekostenverzekering heeft, heeft hierbij ook een eigen risico.
Dat is een bedrag dat u altijd zelf betaalt als u zorg krijgt.
De GZSP-zorg valt ook onder uw eigen risico.
De meeste mensen die GZSP-zorg nodig hebben, maken hun eigen risico al op aan andere zorg.
Dit betekent dat de meeste mensen vaak niet zelf nog een bedrag hoeven te betalen voor GZSP-zorg.
Denkt u nog wel een bedrag te moeten betalen en is dat een probleem, vertel dit aan uw gemeente of behandelaar.
Zij kunnen u helpen hiervoor een oplossing te vinden.

Sluit dit venster

Reiskosten
Reist u naar de GZSP-zorg in een taxi of taxibusje, samen met andere mensen?
Dan krijgt u hiervoor een bedrag per kilometer van uw zorgverzekering.
Hoe hoog dat bedrag is, verschilt per zorgverzekeraar.
Het is altijd verstandig om met uw zorgverzekering te bellen als u naar de GZSP-zorg reist.
Daarnaast moet u altijd een vast bedrag per jaar betalen voor uw vervoer naar de GZSP-zorg.
In 2020 was dat een bedrag van 105 euro voor het hele jaar.
Reist u zelf naar deze zorg?
In dat geval krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.
U betaalt dan ook geen vast bedrag per jaar.

Sluit dit venster

Behandelteam
Vaak krijgt u zorg van een team met meerdere behandelaren,
bijvoorbeeld artsen of verpleegkundigen.
Dit team en uzelf werken met een persoonlijk behandelplan.
Zo kan iedereen goed samenwerken. In het behandelplan staat bijvoorbeeld:
− welke zorg u krijgt
− wie u die zorg geven
− wat u zelf doet
− of u zelf thuis zorg krijgt, of ergens anders in een groep
− hoe lang de zorg duurt, bijvoorbeeld een paar keer, of misschien een jaar of langer

Sluit dit venster

Behandelaar met contract
Vanaf 1 januari 2021 maakt uw zorgverzekering een contract (afspraak) met behandelaren.
De meeste behandelaren krijgen een contract.
Maar misschien niet allemaal.
Vraag daarom aan uw zorgverzekering of uw behandelaar een contract heeft voor GZSP-zorg.
Vraag dit voordat u met de behandeling begint.

Sluit dit venster

