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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Tip voor scootmobielrijders

-

Welke veranderingen zijn er 2022 in de zorg?

Tip voor scootmobielrijders (herhaalbericht)
Vele scootmobielrijders en -rijdsters zullen merken dat vele fietspaden zijn afgesloten of zijn omgeleid.
Dit komt voor in de Holywijk i.v.m. de verbreding van de rijksweg.
De Holysingel is een voorbeeld hiervan en het viaduct daar zal ookworden afgesloten. Let alstublieft goed
op de omleidingsborden , de verkeersregelaars en zoals ik eerder in een nieuwsbrief van het VOR heb
vermeld, breng ik het opnieuw onder de aandacht
Rijd wat langzamer voor de veiligheid!

Ook in 2022 zullen wij van Stichting VOR u op de hoogte houden van het nieuws
dat voor u belangrijk is.
Ook zullen wij er opletten of de toegankelijkheid in de gemeente Vlaardingen
gewaarborgd wordt.
Verder wensen wij u een goed jaar toe.
Willem van der Hoek
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Welke veranderingen zijn er in 2022 in de zorg?
Ieder jaar wijzigt het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om al deze veranderingen
bij te houden. Daarom worden hieronder de belangrijkste en meest actuele wijzigingen voor de zorg in
kaart gebracht.
Er zijn in 2022 veranderingen gaande te weten,
-

Veranderingen binnen de Zorgverzekeringswet

-

Veranderingen in de langdurige bijzondere zorg

Veranderingen Zorgverzekeringswet (Zvw)
Welke veranderingen in de zorg gaan er plaatsvinden in 2022?
Zorgpremie
De zorgpremie gaat in 2022 met € 31,00 stijgen. Dat blijkt uit ramingen van het kabinet. Dat komt neer op
een stijging van bijna € 2,60 per maand.
De nominale premie komt dan uit op € 1.509,00.
De belangrijkste reden voor de hogere zorgpremie is de vergrijzing en toename van het aantal chronisch
zieken.
Eigen risico
Het wettelijke, verplichte eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld aan de hand van de
nieuwe begroting. Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord is het eigen risico de afgelopen jaren
gelijk gebleven.
In 2022 blijft het eigen risico weer gelijk op € 385,00.
Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen toe te voegen aan de vrijstelling voor
het eigen risico. Het gaat specifiek om dieetpreparaten of preventieprogramma's die
gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.
Zorgtoeslag
Om de stijging in de zorgpremie te compenseren en koopkracht te behouden, zal de zorgtoeslag in 2022
omhoog gegaan. Mensen met een minimuminkomen ontvangen in 2022 maximaal € 1.323,00. Voor
meerpersoonshuishoudens geldt een maximale toeslag van € 2.527,00.
Let op: dit zijn vooralsnog bedragen gebaseerd op ramingen van de Rijksoverheid.
Bij het bepalen van de zorgtoeslag kan ook het eigen vermogen een rol spelen. Het berekenen van je
persoonlijke toeslag kan via de website van de belastingdienst.
Bron: Zorgwijzer.nl

Wij wensen u, ook namens het bestuur, veel leesplezier toe.
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van maart/april 2022.
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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