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Als u of uw kind een beperking of chronische ziekte heeft, kunnen uw kosten hoger zijn.
Misschien komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag, een tegemoetkoming van uw
verzekering of een collectieve aanvullende verzekering van de gemeente.
Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u een thuiswonend kind met een beperking?
Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en geef aan dat u een kind heeft
met een beperking. Om te bepalen of uw kind extra zorg nodig heeft, heeft de SVB een
advies nodig van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ neemt contact met u op als
ze vragen hebben. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij artsen of specialisten. Het CIZ
doet dit alleen als u daar toestemming voor geeft. Als blijkt dat uw thuiswonend kind (van 3 tot
en met 17 jaar) extra zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag.
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
088 789 10 00
www.ciz.nl
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl
Sociale Verzekeringsbank - dubbele kinderbijslag
www.svb.nl/tweemaal_kinderbijslag

Heeft u een chronische ziekte of een beperking en
hierdoor hoge ziektekosten?

Misschien krijgt u een tegemoetkoming van uw verzekering. Als u een laag inkomen heeft,
kunt u kiezen voor een collectieve aanvullende verzekering van de gemeente. De gemeente
betaalt een deel van de premie. U krijgt dan meer kosten vergoed. Kijk voor meer informatie
op de website Gezond verzekerd.
Dien alle rekeningen voor zorg en medicijnen op tijd in bij uw zorgverzekering. Kijk ook op de
website Meerkosten voor meer informatie over inkomensondersteuning.
Gezond verzekerd
www.gezondverzekerd.nl
Meerkosten.nl
Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen
www.meerkosten.nl

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?
Vraag bij Stichting Amaryllis of een vrijwilliger u kan helpen. Een vrijwilliger van Humanitas
kan u ook helpen. Of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw buurt.
Humanitas Leeuwarden
Bezoekadres
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
Postadres
Postbus 2556
8901 AB Leeuwarden
058 266 66 08
leeuwarden@humanitas.nl
www.humanitas.nl/leeuwarden/
Sociale wijkteams
www.lwdvoorelkaar.nl/nl/waar-kan-ik-terecht/sociale-wijkteams
Stichting Amaryllis - vrijwilligerswerk
Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058 30 30 400
info@amaryllisleeuwarden.nl
www.amaryllisleeuwarden.nl/vrijwilligers
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Vragen of opmerkingen? Bel 070 378 0900 of stuur een email naar helpdeskvind@sdu.nl

