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Samenvatting 

 ‘The devil is in the details’  

In grote lijnen zijn de mensen die gebruik maken van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten 

tevreden over de dienstverlening, informatievoorziening, de communicatie en de inhoud van de regelingen zelf. 

Daarmee ligt er een goede basis. Verbeterpunten voor de maatwerkvoorzieningen zijn vooral te vinden in de uitwerking 

van details. Zo worden de mogelijkheden van de regelingen niet door iedereen ten volle benut. Bijvoorbeeld het 

declareren van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt niet altijd gedaan. Daarnaast is er onder de 

Nijmegenaren een groep van circa 850 tot 2600 personen die nog geen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende 

Ziektekostenverzekering (CAZ), maar er waarschijnlijk wel voordeel bij hebben als zij zich wel verzekeren via de CAZ.  

Onderzoek meersporenbeleid 

In navolging van landelijk gestuurde veranderingen heeft de gemeente Nijmegen in 2015 het 

meersporenbeleid voor chronisch zieken en gehandicapten ingevoerd. Het meersporenbeleid bes taat uit de 

uitbreiding van de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ), verhoging budget individuele 

bijzondere bijstand en verhoging van de inkomensgrens voor de maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-

voorzieningen.  

 

Met dit onderzoek bekijken we in hoeverre en op welke onderdelen de maatwerkvoorziening voor chronisch 

zieken en gehandicapten verbeteringen en/of veranderingen behoeven. Op het gebied van doelgroep, 

gebruik, ervaringen, informatievoorziening en de uitvoering. Een combinatie van informatiebronnen is 

gebruikt om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. Onder andere bestandsanalyse van het sociaal 

statistisch bestand en informatie uit een enquête onder de doelgroep voor de CAZ met een goede respons 

van 826 personen (29%). 

Sterke stijging aantal CAZ verzekerden 

In 2015 heeft de gemeente de inkomensgrens voor de CAZ verhoogd van 110 naar 130% van de 

bijstandsnorm en is een tweede, nóg uitgebreider pakket geïntroduceerd waarin het eigen risico is gedekt: de 

CAZ-uitgebreid. Sinds deze aanpassingen zijn er in twee jaar tijd in totaal circa 4.000 CAZ-verzekerden 

bijgekomen. Het totaal aantal CAZ deelnemers komt daarmee op 10.300. Waarbij de laatste twee jaar het 

aantal deelnemers aan de CAZ-uitgebreid steeg en het aantal deelnemers van de CAZ-standaard terugliep. 

De toestroom aan deelnemers komt voor het grootste gedeelte voor rekening van de overige minima, 

inwoners die tot 130% van de bijstandsnorm verdienen.  

 

Uit analyse op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat er tussen de circa 850 en 2.600 mensen zijn die de 

CAZ goed kunnen gebruiken, maar hier nog geen gebruik van maken. Deze schatting is mede gebaseerd op 

het gebruik van andere regelingen die er zijn binnen de gemeente Nijmegen. Puur gekeken naar het recht 

om deel te nemen aan de CAZ op basis van de hoogte van het inkomen zijn er in totaal circa 11.000 

Nijmegenaren die geen gebruik maken van de CAZ. 

 

De deelnemers aan de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid geven aan dat hun zorgkosten gemiddeld tot hoog 

zijn. Daarbij gebruiken zij vaak in zijn geheel het eigen risico en verwachten dit ook in het huidig jaar te 

doen. Cijfers van CZ (zorgverzekeraar) onderschrijven het hoge gebruik van het  eigen risico. De korting op 

de premie die de gemeente verzorgd en de uitgebreide dekking zijn de belangrijkste motieven voor mensen 

om voor de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid te kiezen.  
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Tevredenheid over de CAZ groot 

De tevredenheid over de CAZ is groot onder diegene die gebruik maken van de regeling. Respondenten zijn 

vooral tevreden over de goede dekking en de gunstige premie. Verder zijn de meeste respondenten positief 

over de informatievoorziening rondom de CAZ. De meesten weten een goede afweging te maken en weten 

waar zij terecht kunnen wanneer er vragen zijn. Er blijft wel een groep inwoners over die de CAZ een lastig 

onderwerp vindt. Daarbij is de informatievoorziening het meest genoemde verbeterpunt door respondenten. 

Meer inwoners betalen maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-voorziening 

Het aantal inwoners van Nijmegen dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening is tussen 2014 en 2015 

toegenomen van 5.438 naar 7.178 personen. Met het opschuiven van de inkomensgrens is er een duidelijke 

stijging te zien in de groep die gebruik maakt van een Wmo-voorziening en onder de inkomensgrens valt 

(+2258 personen). In 2015 valt circa 75% van de personen met een Wmo voorziening onder de 

inkomensgrens en betaalt de maximale lage eigen bijdrage.  

 

Een groot deel van de respondenten met een CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid verzekering en een Wmo-

voorziening declareert de eigen bijdrage Wmo niet , hoewel ze daar wel recht op hebben. De belangrijkste 

reden hiervoor is omdat men aangeeft niet te weten hoe dit moet. Over  het algemeen zijn respondenten 

tevreden over de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen te declareren via de CAZ. 

Het meest genoemde verbeterpunt door respondenten is dat het declareren van de eigen bijdrage 

rechtstreeks tussen de ziektekostenverzekeraar en het CAK geregeld wordt. 

Minder gebruik individuele bijzondere bijstand 

Het totaal aantal unieke personen dat gebruik maakt van de individuele bijzondere bijstand voor kosten 

gerelateerd aan de gezondheid daalde van 1797 in 2014 naar 1031 in 2015. Het aantal personen dat gebruik 

maakt van de individuele bijzondere bijstand voor medische en voor niet -medische kosten is afgenomen 

tussen 2013 en 2015. Het verruimen van het budget voor de individuele bijzondere bijstand (voor niet -

medische kosten) heeft niet geleid tot meer personen die een beroep hebben gedaan op deze voorziening.  

 

Daarnaast wordt er vooral minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen bijdrage Wmo en 

eigen bijdrage AWBZ via de individuele bijzondere bijstand terug te vragen. Dit is een logisch gevolg op de 

aanpassingen van de CAZ pakketten waarin sinds 2015 de eigen bijdragen Wmo worden vergoed. De CAZ 

is daarom sinds 2015 een voorliggende voorziening op de individuele bijzondere bijstand waardoor alleen in 

uitzonderingsgevallen individuele bijzondere bijstand wordt verleend voor de eigen bijdrage Wmo.  

 

Maar een klein deel van de respondenten van de enquête maakt extra kosten die men niet kan declareren bij 

de ziektekostenverzekering. En weer een klein deel van deze groep met extra kosten vraagt deze kosten 

terug via de individuele bijzondere bijstand. Het gaat hierbij vooral om medische kosten zoals vervoer van 

en naar het ziekenhuis, kosten voor medicijnen, pedicure en tandartskosten. Niet-medische kosten worden 

minder vaak genoemd. 
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1. Inleiding 

In 2015 zijn de “Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten” (hierna maatwerkvoorziening) 

ingevoerd in Nijmegen. Deze term wordt gebruikt om ons beleid te duiden om mensen financieel te 

ondersteunen, die vanwege hun chronische ziekte of handicap te maken hebben met meerkosten . 

 

Het is nu meer dan anderhalf jaar geleden dat de maatwerkvoorziening zijn ingevoerd. Dit onderzoek is 

gestart om meer inzicht te krijgen in het bereik en de tevredenheid van de maatwerkvoorziening. 

 

1.1 Achtergrond  

Aanleiding om de maatwerkvoorziening in te voeren is de afschaffing van twee Rijksregelingen in 2015: de 

Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER). 

Daarnaast is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 het , met uitzondering van de CAZ, niet meer 

mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken. Hierdoor is onze lokale regeling Chronisch 

zieken, gehandicapten en ouderen voor mensen met een laag inkomen komen te vervallen. De Rijksoverheid 

heeft gemeenten opgeroepen meer maatwerk te leveren aan deze doelgroep. Tegelijkertijd legden ze een 

korting op van meer dan 50 procent voor het opvangen van de WTCG en CER.  

 

Gemeenten stonden hierdoor voor de uitdaging deze groep met minder geld, gerichter te ondersteunen. 

In Nijmegen heeft deze maatwerkvoorziening geresulteerd in de invoering van een meersporenbeleid, zie 

tabel 1. Gezien het beperkte budget is de keuze gemaakt de focus te leggen op mensen tot een bepaald 

inkomen. De aanpassing van onze Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) is de grootste 

verandering die is doorgevoerd. Sinds de uitbreiding van de CAZ in januari 2015 is het aantal deelnemers 

gegroeid van 6.300 naar 10.300 deelnemers. In hoofdstuk 3 wordt de maatwerkvoorziening verder toegelicht.  

 

Figuur 1: Meersporenbeleid: maatwerkvoorzieningen chronisch zieken en gehandicapten 

Uitbreiding CAZ Verhoging budget voor 

individuele bijzondere bijstand  

Verhoging inkomensgrens 

voor maximale lage eigen 

bijdrage Wmo  

 Aan de CAZ is een optie 

toegevoegd, namelijk de CAZ-

uitgebreid.  

- De CAZ-uitgebreid is een nog 

uitgebreider pakket doordat vooral 

het eigen risico binnen dit pakket 

wordt vergoedt.  

- Voor de CAZ-standaard geldt een 

gemeentelijke premiebijdrage van € 

16 p.m. en voor de CAZ-uitgebreid € 

38 p.m.  

- Daarnaast zijn de inkomensgrenzen 

voor de CAZ-standaard en CAZ-

uitgebreid verhoogd van 110% naar 

130% van het sociaal minimum 

waardoor een groter groep mensen 

in aanmerking komt voor deelname.  

Niet alle meerkosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten 

zijn medisch van aard. Ze hebben 

vaak ook extra stookkosten, 

kledingslijtage, vervoerskosten etc. 

Daarom is het individuele 

bijzondere bijstandsbudget 

verhoogd.  

Voorheen betaalden 

personen met een inkomen 

tot € 23.300 maximaal € 19,- 

per 4 weken. Nu is de 

inkomensgrens opgehoogd 

en betalen personen met een 

inkomen tot € 28.482 

(zorgtoeslaggrens) de lage 

eigen bijdrage van maximaal 

€ 19. 

 

Boven de zorgtoeslag loopt 

het bedrag 

inkomensafhankelijk op 
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2. Onderzoek en leeswijzer  

2.1 Doel van het onderzoek 

Na ruim een jaar worden de maatwerkvoorziening geëvalueerd, om te kunnen focussen op de kwantiteit 

(aantal mensen dat gebruik maakt van een voorziening) en op de kwaliteit van de maatwerkvoorziening. Het 

gemeentelijk beleid moet immers ook beoordeeld worden om inhoud (worden de juiste mensen hiermee op de 

juiste manier geholpen?) en efficiëntie (zetten we ons budget op een slimme manier in?).  

 

De volgende vraag stond centraal in dit onderzoek:  

In hoeverre en op welke onderdelen heeft de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten behoefte aan 

verbeteringen en/of veranderingen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn op basis van 5 thema’s een aantal deelvragen geformuleerd: 

1. Doelgroep: wie gebruikt de CAZ? Is dit de juiste doelgroep? Hoe is de doelgroep veranderd de 

afgelopen jaren?  

2. Gebruik: Voor welke behandelingen wordt de CAZ gebruikt? Worden de mogelijkheden van de 

CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid ten volle benut? Bestaat er overlap met andere voorzieningen? 

Wie zijn de niet-gebruikers? 

3. Ervaringen: Hoe bevalt CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid? Maken gebruikers nog extra 

meerkosten of maken zij nog gebruik van andere voorzieningen? 

4. Informatievoorziening: Kunnen (niet-)gebruikers een weloverwogen keuze maken? Is de 

beschikbare informatie begrijpelijk? Hoe worden burgers over de CAZ geïnformeerd en geadviseerd 

door de gemeente en professionals in het werkveld?  

5. Uitvoering: Is er aanleiding en behoefte voor verbeteringen/veranderingen om zaken soepeler en 

beter te laten verlopen in de uitvoering van de CAZ? 

2.2 Bronnen 

In dit onderzoek zijn verschillende informatiebronnen gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden . 

Zo zijn onder andere data van het CBS en het Sociaal Statistisch Bestand van de gemeente Nijmegen 

gebruikt. Daarnaast hebben het CAK en ziektekostenverzekeraar CZ informatie beschikbaar gesteld voor dit 

onderzoek. Tot slot is er onder deelnemers en niet-deelnemers aan de Collectieve Aanvullende 

Ziektekostenverzekering (CAZ) van de gemeente Nijmegen een enquête verspreid. 

Sociaal Statistisch Bestand 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van O&S gemeente Nijmegen. 

In het SSB is voor alle inwoners en huishoudens het gebruik van regelingen op gebied van inkomen, werk, 

zorg en jeugd gecombineerd. Het laatste (complete) Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is van 2014. Waar 

mogelijk zijn deze gegevens voor dit onderzoek geactualiseerd. Onder andere het gebruik van de CAZ, het 

aantal participewet uitkeringen en gebruik van Wmo-voorzieningen is voor 2016 beschikbaar. Voor de 

overige regelingen is gebruik gemaakt van de gegevens van SSB 2014. 

Enquête onder deelnemers en niet-deelnemers (CAZ) 

Onder deelnemers en niet-deelnemers aan de CAZ is een enquête verspreid. Aan de hand van een eerder 

verzonden informatiebrief zijn mensen geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. In totaal zijn 1000 

niet CAZ-gebruikers en 1847 CAZ-gebruikers zijn aangeschreven. Na twee weken is er een herinnering 

verzonden. Voor beide groepen zijn verschillende vragenlijsten gemaakt. Men kon de vragenlijst online 

invullen, maar er was een mogelijkheid om de vragenlijst op papier aan te vragen. Bij de aangeschrevenen 

die niet in staat waren zelfstandig de vragenlijst in te vullen is aan de begeleider of (mantel)zorger de keuze 

gelaten om met het onderzoek mee te doen of niet. De enquête bevat vragen over het gebruik, de ervaringen 
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en de informatievoorziening rondom de CAZ. Daarnaast is er ook aandacht ook voor de individuele 

bijzondere bijstand en de eigen bijdrage Wmo. Deze enquête heeft geleid tot 828 bruikbare ingevulde 

enquêtes, dit is een goede responspercentage van 29% (zie bijlage A voor verdere informatie over de 

respons). 

2.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 wordt eerst een toelichting gegeven op wat het meersporenbeleid van onze 

maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten precies inhoudt. In de daaropvolgende 

hoofdstukken wordt telkens per onderdeel van het meersporenbeleid ingegaan op de onderzoeksresultaten. 

Deze onderzoeksresultaten worden aan de hand van de 5 thema’s en de daar bijbehorende deelvragen 

besproken. De thema’s en deelvragen zijn niet op ieder onderdeel van het meersporenbeleid van toepassing. 

Per hoofdstuk wordt eerst een korte inleiding gegeven met de belangrijkste bevindingen.  
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3. De maatwerkvoorzieningen chronisch zieken en gehandicapten 

3.1 De CAZ 

De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (afgekort de CAZ) is een basisverzekering en 

aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. De CAZ wordt aangeboden in samenwerking 

met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Bij iedere zorgverzekeraar is er de keuze tussen de CAZ-standaard en 

CAZ-uitgebreid. De voordelen van de CAZ(-uitgebreid) omvatten: 

 korting van de zorgverzekeraars 

 De gemeente Nijmegen betaalt mee: € 16,00 (bij CAZ) en € 38,00 (bij CAZ-uitgebreid) 

 ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld tandartskosten, brillen en lenzen of fysiotherapie 

 ook voor eigen bijdrage huishoudelijke hulp en andere eigen bijdragen Wmo 

 acceptatieplicht, ongeacht de gezondheid 

 

In 2015 zijn de inkomensgrenzen verhoogd, zodat nog meer mensen gebruik kunnen maken van de CAZ.  

In 2015 is verder ook het CAZ-uitgebreid toegevoegd aan de keuzemogelijkheden en zijn de gemeentelijke 

premiebijdragen verhoogd 

3.2 CAZ-uitgebreid 

Het pakket van de CAZ-uitgebreid is nog iets uitgebreider dan de CAZ-standaard en is afgestemd op 

mensen met hoge medische kosten. Het belangrijkste verschil met de CAZ-standaard is dat het eigen risico 

bij de CAZ-uitgebreid is ‘meeverzekerd' (€ 385,- in 2016). Dit gebeurt op twee verschillende manieren. Bij CZ 

betalen verzekerden het eigen risico gespreid over 10 maanden naast de premie voor de verzekering. Het 

bedrag dat op deze manier wordt betaald voor het eigen risico gaat in een 'spaarpot'. Wat niet wordt 

opgemaakt, wordt teruggestort op de bankrekening van de verzekerde. Bij VGZ is het eigen risico 

meeverzekerd en onderdeel van de premie die de verzekerde iedere maand betaalt (er is geen restitutie van 

ongebruikt eigen risico). 

 

Figuur 2: Overzichtstabel producten en bedragen CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid in 2016. 

Verzekeraar CZ CZ  VGZ VGZ 

Product CAZ-standaard CAZ-uitgebreid   CAZ- standaard CAZ-uitgebreid 

gemeentelijke bijdrage € 16,- € 38,-  € 16,- € 38,- 

      

maandpremie verzekerde € 117,73 € 135,67*  € 124,83 € 132,24 

 

*dit is een gemiddelde      

 

Er geldt een aantal voorwaarden om mee te doen aan de standaard of de CAZ-uitgebreid. Zo mag het 

(gezamenlijke) inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm (zie de bedragen in figuur 3) en 

mogen er geen betalingsachterstanden zijn bij een andere verzekeraar. 

 

Figuur 3: Inkomenstabel maximale netto maandinkomen voor de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid (alle bedragen 

zijn 130% van het minimuminkomen zoals vastgesteld door de gemeente Nijmegen). 

Leefsituatie 
maximaal netto maandinkomen 

(exclusief vakantietoelage) 

maximaal netto maandinkomen vanaf  

pensioengerechtigde leeftijd 

(exclusief vakantietoelage) 

alleenstaande € 1235,- € 1355,- 

alleenstaande ouder € 1590,- € 1705,- 

gehuwden € 1765,- € 1865,- 
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3.3 De maximale lage eigen bijdrag Wmo 

De Sociale Wijkteams, Stip en de gemeente Nijmegen zijn verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wmo-voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn: hulp 

bij het huishouden, rolstoel, scootmobiel, woningaanpassingen of dagbesteding. Wanneer iemand gebruik 

maakt van een voorziening moeten zij hiervoor een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage 

is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen. Tot een bepaald inkomen geldt er een grens wat de 

eigen bijdrage maximaal kan zijn, de maximale lage eigen bij drage. Voorheen betaalden personen met een 

inkomen tot € 23.300 maximaal € 19,- per 4 weken.  

 

Vanaf 2015 betalen personen met een inkomen tot € 28.482 (zorgtoeslaggrens) de lage eigen bijdrage van 

maximaal € 19. Boven dit inkomen loopt het bedrag geleidelijk op. De verhoging van deze inkomensgrens 

betekent dat een grotere groep mensen onder deze grens valt en hoogstens het bedrag van de maximale lage 

eigen bijdrage hoeft te betalen voor de Wmo-voorzieningen die zij gebruiken. Deze eigen bijdragen worden 

geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

3.4 Individuele bijzondere bijstand 

Onze lokale categoriale regeling Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is sinds 2015 komen te 

vervallen. Dit als gevolg van de invoering van de Participatiewet die gemeenten, met de CAZ als 

uitzondering, verbiedt categoriale bijstand te verlenen. Deze regeling was een tegemoetkoming in extra 

kosten die verband hielden met ziekte, handicap of leeftijd. Denk hierbij aan hogere verwarmingskosten, 

hogere telefoonkosten, extra kosten voor aangepaste voeding of hogere kosten voor kleding door meer 

slijtage. De hoogte van de vergoeding was in 2014 € 300,-. In 2014 ontvingen ruim 4000 Nijmegenaren met 

een inkomen onder de 110% van de bijstandsnorm deze regeling.  

 

Gemeenten hebben echter nog de mogelijkheid om individuele bijzondere bijstand te verstrekken voor  

noodzakelijke kosten. Wat onder noodzakelijke kosten verstaan wordt kan tot op een bepaalde hoogte door 

gemeenten zelf ingevuld worden. In Nijmegen verstrekken we ook individuele bijzondere bijstand voor een 

aantal medische kosten en niet medische kosten die wel gerelateerd zijn aan een chronische ziekte of 

handicap.  

 

De hoogte van de individuele bijzondere bijstand hangt af van de te maken kosten, de gezinssituatie, het 

inkomen en het vermogen. De aanvrager krijgt afhankelijk van deze factoren het geheel van de gemaakte 

kosten of een percentage terug van de gemeente. De inkomensgrens voor een volledige vergoeding van de 

gemaakte kosten ligt bij chronische zieken en gehandicapten op 120% van de bijstandsnorm. 

 

Door het wegvallen van onze categoriale regeling voor Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen hebben 

we de optie tot het verstrekken voor individuele bijzondere bijstand voor medisch gerelateerde kosten 

behouden en het budget deels verhoogd. Op deze manier kunnen mensen die kosten hebben die niet via de 

zorgverzekeraar vergoed kunnen worden, het alsnog vergoed krijgen.  
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4. De Collectieve Aanvullende Zorgverzekering: de CAZ  

Zoals eerder genoemd is de CAZ een goede aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een 

inkomen tot 130% van het sociaal minimum. In Nijmegen wordt de CAZ aangeboden in samenwerking met 

de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Bij iedere zorgverzekeraar is er de keuze tussen de CAZ-standaard en 

CAZ-uitgebreid. De CAZ vormt de belangrijkste component van het meersporenbeleid.  

 

In dit onderzoek zijn er vragen gesteld over de maatwerkvoorzieningen binnen vijf thema’s. Verschillende 

bronnen en analysetechnieken zijn gebruikt om deze vragen te beantwoorden. Er is een enquête gehouden 

onder de doelgroep voor de CAZ met een goede respons van 826 personen (29%). Onder de respondenten 

zitten gebruikers en niet gebruikers. Daarnaast is onder andere het Sociaal Statistisch Bestand gebruikt om 

een inzicht te geven in de omvang en veranderingen van de doelgroep. Hieronder de belangrijkste 

resultaten. 

4.1 CAZ: belangrijkste resultaten 

Stijging CAZ-uitgebreid verzekerden 

In de laatste twee jaar zijn er in totaal circa 4.000 CAZ-verzekerden bijgekomen. De in 2015 toegevoegde 

CAZ-uitgebreid is zeer populair. De CAZ-uitgebreid heeft in 2016 circa 4.950 deelnemers, terwijl het aantal 

deelnemers van de CAZ tussen 2014 en 2016 terugliep van 6.250 naar circa 5.350. De grote instroom komt 

vooral door toestroom van de overige minima, inwoners die meer dan de bijstandsnorm, maar minder dan 

130% van de bijstandsnorm verdienen. Verder zijn over het algemeen de CAZ-verzekerden iets ouder, lager 

opgeleid, vaker alleenstaand of alleenstaande ouder en vaker van niet -westerse allochtone afkomst in 

vergelijking met het totaal van Nijmeegse inwoners. 

Doelgroep mogelijk nog groter 

Op basis van een analyse van de beschikbare gegevens zijn er circa tussen de 850 en 2600 mensen die de 

CAZ waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Deze schattingen zijn gebaseerd op het (eerder) gebruik van 

andere regelingen die er zijn binnen de gemeente Nijmegen. Als iedereen die minder dan de inkomensgrens 

van 130% verdient gebruik zou maken van de CAZ, dan komen er tenminste 11.000 verzekerden bij bovenop 

de ruim 10.000 die er nu zijn.  

Intensief gebruik van de mogelijkheden 

De zorgkosten van deelnemers aan de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid zijn gemiddeld tot hoog. Ook 

gebruiken zij vaak het eigen risico in zijn geheel en verwachten dit ook dit jaar weer te doen. Cijfers van CZ 

(zorgverzekeraar) onderschrijven het hoge gebruik van het eigen risico.  

 

De korting op de premie die de gemeente verzorgd en de uitgebreide dekking zijn de belangrijkste motieven 

voor mensen om voor de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid te kiezen. Ook voor de niet via de CAZ 

verzekerde inwoners zijn dit meest aantrekkelijke punten van de CAZ. Zij geven wel echter vaak aan goed te 

zitten (wat betreft dekking of kosten) bij de huidige verzekering.  

Meerderheid tevredenheid over de CAZ en de informatievoorziening 

De tevredenheid over de CAZ is hoog onder de respondenten die gebruik maken van de regeling. Er is 

vooral tevredenheid over de goede dekking en de gunstige premie. Verder zijn de meeste respondenten 

positief over de informatievoorziening rondom de CAZ. De meesten weten met de informatie een goede 

afweging te maken en weten waar zij terecht kunnen wanneer er vragen zijn. Er blijft wel een duidelijke 

groep over die de CAZ een lastig onderwerp vindt. De informatievoorziening is daarbij het meest genoemde 

verbeterpunt door respondenten.  
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4.2 Doelgroep CAZ? 

 

Sinds 2015 is het aantal gebruikers van de CAZ aan het stijgen. Er zijn in twee jaar circa 4.000 extra mensen 

verzekerd via de CAZ. In totaal zijn er 10.284 mensen die in 2016 gebruik maken van de CAZ-standaard of 

CAZ-uitgebreid.  

Figuur 4: Totaal aantal gebruikers van de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid per jaar. 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen. 

 

Als we de verzekerde met de CAZ-standaard en de CAZ-uitgebreid van elkaar onderscheiden wordt 

duidelijk dat de CAZ-uitgebreid zeer populair is. In de twee jaar dat de CAZ-uitgebreid bestaat is er een 

duidelijke stijgende lijn in het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers aan de CAZ-standaard daalt iets. De 

verhouding tussen het aantal deelnemers van de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid is bijna 50%/50% (5.350 

CAZ, 4.950 CAZ-uitgebreid). 

 

Figuur 5: Totaal aantal gebruikers per jaar uitgesplitst naar CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid. 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 
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Figuur 6: Totaal instroom en uitstroom van de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid. 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

De hoeveelheid mensen die in en uitstromen in de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid was in 2014 bijna in 

evenwicht. In 2015 is er een duidelijke toename van het aantal mensen dat besloten heeft deel te nemen aan 

de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid. In 2016 nam het aantal instromers iets af in vergelijking met 2015. Het 

aantal mensen dat besloot geen gebruik meer te maken van de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid daalde iets 

in 2015 om daarna weer iets te stijgen. 

Figuur 7: Instroom CAZ naar type verzekerde 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

De grote toename van de instroom komt vooral van rekening voor de groep overige minima. Dit is verklaren 

door de verhoogde inkomensgrens (van 110% naar 130% van de bijstandsnorm). Meer overige minima 

komen hierdoor in aanmerking voor de CAZ. Ook voor de andere twee groepen is er in 2015 en 2016 sprake 

van een hogere instroom in vergelijking met 2014. Voor de zelfbetalers weten we overigens niet in welke 

groep ze vallen, uitkeringsgerechtigd of overige minima.  
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Figuur 8: Uitstroom CAZ naar type verzekerde 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

De uitstroom van CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid gebruikers veranderde niet zo heftig als de instroom. 

In 2015 is er een iets lagere uitstroom in vergelijking met 2014, vooral van mensen die een WWB (p-wet) 

uitkering krijgen.  

 

Figuur 9: Verdeling van het aantal verzekerde (in 2016) naar soort verzekerde en uitgesplitst naar CAZ-standaard of 

CAZ-uitgebreid. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

Met 56% van het totaal vormen de overige minima de grootste groep die via de CAZ-standaard en CAZ-

uitgebreid verzekerd zijn. De verzekerden met een p-wet uitkering vormen ongeveer 1/3e van het geheel. De 

verdeling tussen de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid in het soort verzekerden is bijna gelijk. Er zijn iets 

meer verzekerden met een p-wet uitkering en zelfbetalers die gebruik maken van de CAZ-standaard dan 

van de CAZ-uitgebreid, maar dit verschil is niet groot.  
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Onder gebruikers relatief veel ouderen, alleenstaanden en niet westerse allochtonen 

 

Figuur 10: Verdeling van de groep CAZ verzekerden en inwoners van Nijmegen naar enkele persoonskenmerken.  
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De groep CAZ verzekerden is duidelijk ouder in vergelijking met de leeftijdsverdeling gemiddeld in 

Nijmegen. Vooral het aandeel van verzekerden in de leeftijd van 50 tot en met 80 is relatief groot. Het aantal 

verzekerden van 29 jaar en jonger is relatief klein.  

 

Vrouwen zijn iets oververtegenwoordigd bij de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid verzekerden. Daarnaast 

is het aantal verzekerden allochtonen van niet-westerse afkomst relatief hoog. Ook zijn er relatief veel 

alleenwonenden onder de CAZ verzekerden. Ook de groep 1-ouder gezinnen is duidelijk groter in 

vergelijking met het aandeel van dezelfde groep in de Nijmeegse bevolking. 2-ouder gezinnen zijn relatief 

minder vaak verzekerd via de CAZ. 
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Opleidingsniveau laag 

 

Figuur 11: Opleidingsniveau (links) van CAZ-verzekerden, ter vergelijking opleidingsniveau van alle Nijmegenaren 

(rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen    Bron: CBS statline . 

 

Er zijn relatief meer mensen met een laag opleidingsniveau en relatief minder mensen met een hoog 

opleidingsniveau onder de deelnemers aan de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid. Belangrijk om rekening 

mee te houden als het gaat om de communicatie over de zorgverzekering. Daarnaast is het (gemiddelde) 
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Figuur 12: Aandeel CAZ verzekerden gerelateerd aan het aantal inwoners per wijk. 

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 
Het relatief aantal CAZ verzekerden is het grootst in Hatert, Meijhorst, Nije Veld, Zwanenveld. De wijken 

Galgenveld, Hazenkamp, Heijendaal, Hunnerberg, Kwakkenberg en Oosterhout hebben een relatief laag 

aantal CAZ verzekerden. 
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4.3 Potentiele doelgroep CAZ 

In principe komt iedere inwoner van Nijmegen die 130% van de bijstandsnorm of minder verdient en geen 

betalingsachterstanden voor de ziektekostenverzekering heeft in aanmerking voor de CAZ-standaard of 

CAZ-uitgebreid. Niet iedereen binnen deze groep zal in aanmerking komen voor de CAZ of heeft de CAZ 

nodig. In deze paragraaf maken we een schatting hoe groot de potentiele doelgroep van de CAZ is. In de 

eerste plaats gaan we hierbij uit van de inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm.  

Potentie voor de CAZ groot op basis van inkomen 

Figuur 13: Aantal volwassen inwoners van Nijmegen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. 

  2010 2011 2012 2013 

101% 8,3 8,9 9,9 10,5 

105% 10,6 11,4 12,2 13 

110% 13,2 14 14,8 15,6 

115% 15,5 16,2 17 17,7 

120% 17,6 18,1 19 19,8 

125% 19,5 20,1 20,8 21,8 

Bron: CBS Statline, 2016; bewerking O&S Nijmegen. 

 

Vanuit het CBS zijn er gegevens beschikbaar over het inkomen van de inwoners van de gemeente Nijmegen 

tot 125% van de bijstandsnorm tot en met het jaar 2013. Afgaande op deze informatie is de doelgroep voor 

de CAZ tenminste 21.800 volwassen personen groot. Op basis van deze informatie maken meer dan 11.000 

mensen geen gebruik van de CAZ waar ze daar wel recht op hebben.  

 

Dit betreft wel een zeer grove schatting. Het aantal inwoners dat een inkomen heeft tot 130% van de 

bijstandsnorm zal groter zijn dan de cijfers waarover we beschikken. Daartegenover zal niet iedereen binnen 

deze inkomensgroep in aanmerking komen voor de CAZ doordat men bijvoorbeeld in de bronheffing zit. 

Ook heeft niet iedereen binnen deze doelgroep de CAZ nodig. Men hoeft geen hoge zorgkosten te hebben. En 

ook al heeft men wel hoge zorgkosten, dan zijn er soms nog alternatieve mogelijkheden. Zie bijvoor beeld de 

gegeven antwoorden bij figuur 24. Op basis van inkomen kunnen we de doelgroep opsplitsen in de minima 

(100% van de bijstandsnorm) en de overige minima (tot 130%). 

 

Figuur 14: Aantal inwoners met een WWB/ p-wet uitkering naar het wel of niet gebruik maken van de CAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

Van de inwoners met een WWB/ p-wet uitkering weten we (bijna) zeker dat zij een inkomen hebben op 

100% van de bijstandsnorm. Onder de groep inwoners met een WWB/ p-wet uitkering maken steeds meer 

mensen gebruik van de CAZ. Binnen deze groep overtreft het aantal CAZ-verzekerden in 2016 het aantal 

inwoners zonder CAZ verzekering. Er zijn circa 3.400 mensen met een uitkering die geen gebruik maken van 

de CAZ. 
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Met behulp van deze informatie kunnen we ook de grootte van de groep die gebruik maakt van de CAZ 

onder de overige minima schatten in vergelijking met de totale groep. 

Figuur 15: Geschatte grootte van de groep wel en geen CAZ verzekerderden onder het aantal inwoners (van 2013) met 

een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm.  

 
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen; CBS Statline . 

 

Uit deze schatting blijkt dat de groep van CAZ gebruikers onder de overige minima sterk stijgende is en in 3 

jaar bijna verdubbeld is. De doelgroep over ige minima lijkt nog tenminste 8.000 mensen groter.  

 

Zoals eerder aangegeven heeft niet iedereen binnen de potentiele doelgroep op basis van inkomen de CAZ 

nodig. In het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is voor alle inwoners en huishoudens het gebruik van 

regelingen op gebied van inkomen, werk, zorg en jeugd gecombineerd. Met deze informatie kan de 

potentiële doelgroep iets preciezer gedefinieerd worden naar mensen die minder dan de inkomensgrens 

verdienen en die op basis van het gebruik van andere regelingen de CAZ zeer waarschijnlijk nodig hebben. 

Hiervoor gebruiken we de association rule analyse en de beslisboomanalyse.  

Association rule analyse Sociaal Statistisch Bestand 

De association rule analyse is een analysemethode om interessante relaties tussen variabelen te ontdekken in 

grote databestanden. Een voorbeeld van een regel (of ‘rule’) uit de verkoopcijfers van een supermarkt kan 

zijn: ‘uien, aardappelen => hamburger’. Deze regel duidt aan dat wanneer klanten uien en aardappelen 

kopen, zij ook vaak hamburgers kopen. Deze rules geven inzicht in de patronen die zichtbaar zijn in het 

gedrag van klanten. Ook voor de inwoners van Nijmegen zijn dergelijke rules te berekenen op basis van de 

beschikbare data, in dit geval het Sociaal Statistisch Bestand van 2014. In onderstaande tabel staan de 10 

beste rules wat betreft voorspellingskracht voor het gebruik van de CAZ en de grootte van de groep 

waarover de rule gaat. 
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Figuur 16: Uitkomsten van de association rule analyse1. 

regel (rule) 
 

regeling 

 
WWB, bijzondere bijstand, kwijtschelding => CAZ 

WWB, Wmo => CAZ 
 WWB, bijzondere bijstand, Wmo => CAZ 
 WWB, bijzondere bijstand, AWBZ => CAZ 
 WWB, kwijtschelding, Wmo => CAZ 
 WWB, bijzondere bijstand, kwijtschelding, Wmo => CAZ 
 WWB, kwijtschelding, AWBZ => CAZ 
 WWB, bijzondere bijstand, kwijtschelding, AWBZ => CAZ 
 NWW, kwijtschelding, Wmo => CAZ 
 NWW, bijzondere bijstand, kwijtschelding, Wmo => CAZ 
 Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 
In totaal gaan deze regels over 3.100 unieke personen. En voor iedere regel geldt dat tenminste 70% van de 

groep gebruik maakt van de CAZ. Volgens dit analysemodel zijn er circa 850 personen die geen gebruik 

maken van de CAZ, maar waarvan het gebruik van andere regelingen zegt dat zij zeer waarschijnlijk wel tot 

de directe doelgroep behoren. Zoals eerder ook al is aangegeven, dit blijft een schatting. Niet iedereen 

binnen deze groep zal in aanmerking komen voor de CAZ door bijvoorbeeld doordat zij in de bronheffing 

zitten. En niet iedereen binnen deze groep heeft de CAZ daadwerkelijk nodig, ook al wijst het gebruik van 

andere regelingen daar wel sterk op. 

 

  

                                                                 

1 Afkortingen: 1. WWB; Wet Werk en Bijstand 2. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning  3. AWBZ: Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten 4. NWW: Niet werkende werkzoekenden. 
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Beslisboom analyse Sociaal Statistisch Bestand 

De relatie tussen verschillende variabelen en het gebruik van de CAZ kunnen ook door middel van 

beslisbomen worden blootgelegd. Beslisbomen zijn eenvoudig te interpreteren en deze analysetechniek kan 

goed omgaan met categoriale variabelen. Een beslisboom doorloop je in stappen. Bij iedere stap (Feature in 

het voorbeeld) staat een bepaalde variabele op basis waarvan een beslissing wordt gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘is 

het een man? Ja of nee’, of: ‘is de persoon ouder dan 45? Ja of nee’. De variabele worden bij een beslisboom 

ook op een hiërarchische manier geordend met de belangrijkste vraag (of variabele) bovenin de beslisboom. 

De beslisbomen worden gemaakt en ‘getraind’ op een deel van het databestand. Da arna wordt het model 

uitgeprobeerd op het hele databestand om te kijken in welke mate het voorspellingsmodel het bij het rechte 

eind heeft. De uitkomsten van een beslisboom bevatten net als de associated rules ook de grootte van de 

groep personen die aan een bepaald beslissingspatroon voldoet en de mate waarin deze groep gebruik 

daadwerkelijk gebruik maakt van de CAZ. 

Figuur 17: Voorbeeld van een beslisboom op basis van het spel ‘Wie is het?’. 
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In deze beslisboomanalyse voor het gebruik van de CAZ hebben we wel de bijgewerkte versie van het SSB 

kunnen gebruiken. In dit bestand is onder andere het gebruik van de CAZ, het aantal bijstands- en 

participewet uitkeringen en gebruik van Wmo-voorzieningen voor 2016 toegevoegd aan het SSB 2014. 

Daarnaast zijn ook de kenmerken van de huizen en panden waar men woont aan het SSB toegevoegd uit de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

Figuur 18: Uitkomst beslisboomanalyse (eenvoudige weergave) voor wel of geen CAZ gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

Dit model geeft goed inzicht in de mate waarin de verschillende variabelen van belang zijn voor het 

voorspellen van het gebruik van de CAZ. Het gebruik van de CAZ wordt vooral bepaald door het gebruik 

van de individuele bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het wel of niet hebben 

van een participatiewet uitkering. Deze variabelen komen vooral aan het begin van de boom voor. Pas 

daarna komen variabelen die niet gerelateerd zijn aan het regelingen gebruik: burgerlijke status, 

samenstelling huishouden, bouwjaar adres en de afkomst van de moeder. Het gebruik van inkomens of 

zorgregelingen zijn hiermee belangrijkere factoren dan persoonskenmerken of kenmerken van de woning in 

het voorspellen of men gebruik maakt van de CAZ.  

 

Er zijn circa 2600 personen waarvan we op basis van dit model wel verwachten dat zij gebruik maken van de 

CAZ, maar die dit in werkelijkheid niet doen. Dit model voorspelt niet perfect op basis van de beschikbare 

variabelen of men wel of niet gebruik zou kunnen of moeten maken van de CAZ. Maar de groep personen 

waarvan voorspeld wordt dat zij wel gebruik maken van de CAZ, maar dit nog niet doen zal waarschijnlijk 

wel tot de doelgroep behoren van de CAZ behoren.  
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4.4 Gebruik CAZ 

De dekking van de CAZ pakketten zijn uitgebreid en daarmee zijn ook de kosten voor deze verzekeringen 

(ondanks de bijdrage van de gemeente) hoger dan een basis ziektekostenverzekering. Het is daarom goed 

om te weten of de mogelijkheden van de CAZ ten volle worden benut door de verzekerden.  

zorgkosten vaak bovengemiddeld ingeschat 

 

Figuur 19: De eigen inschatting van zorgkosten naar of men niet via CAZ, CAZ-standaard of CAZ-uitgbreid 

verzekerd is. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

De meeste respondenten schatten desgevraagd de zorgkosten gemiddeld tot hoog in. Deze groep betreft 85% 

van de respondenten die niet via de CAZ verzekerd is, 80% die via de CAZ-uitgebreid verzekerd is. De 

zorgkosten worden door de CAZ-standaard verzekerden vaker lager geschat.  

 

Een belangrijk onderscheid tussen de CAZ-standaard en CAZ-uitgebreid is het meeverzekeren van het 

verplicht eigen risico. Wanneer het verplichte eigen risico niet is meeverzekerd kan dit bedrag een 

significant deel vormen van de jaarlijkse zorgkosten. 

Figuur 20: Heeft u vorig jaar eigen risico geheel gebruikt? 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Veel inwoners met een CAZ-uitgebreid verzekering geven aan vorig jaar het eigen risico in zijn geheel 

gebruikt te hebben. Voor mensen met een CAZ-uitgebreid (72%) of zonder CAZ verzekering (75%) is dit 

percentage hoger dan van CAZ-standaard verzekerden (49%). 
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Figuur 21: Heeft u of verwacht u dit jaar uw eigen risico geheel te gebruiken? 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Ook dit jaar verwachten veel respondenten het eigen risico geheel te verbruiken. Het beeld voor mensen die 

vorig jaar het eigen risico niet geheel hebben verbruikt is voor dit jaar nog onzeker. In vergelijking met 

figuur 20 is de groep die nog niet zeker weet het eigen risico te verbruiken groter geworden ten kostte van 

de groep die het eigen risico niet geheel hebben verbruikt. Inwoners met een CAZ-uitgebreid verzekering of 

zonder CAZ verzekering geven vaker aan dan CAZ-standaard verzekerden het eigen risico in zijn geheel 

gebruikt te hebben vorig jaar.  

 

De zorgverzekeraar CZ is één van de zorgverzekeraars waar de gemeente Nijmegen mee samenwerkt bij het 

aanbieden van de CAZ. CZ heeft haar eigen cijfers beschikbaar gesteld over het verbruik van het eigen risico 

van CAZ-verzekerden.  

Figuur 22: Voorlopige cijfers2 verbruik eigen risico van CAZ-verzekerden via CZ. 

 
Bron: CZ. 

 

Het valt op dat de percentages die CZ geeft redelijk overeen lijken te komen met wat de respondenten 

gemiddeld aangegeven hebben. Bijna 60% van de CAZ-verzekerden bij CZ heeft het eigen risico geheel 

gebruikt. Meer dan 10% heeft het eigen risico helemaal niet gebruikt. Dit ligt in lijn met landelijke cijfers 

volgens CZ. Landelijk verbruikt circa 85% tot 90% tenminste een deel van het eigen risico. De CAZ-

uitgebreid verzekerden gaven vaker in de enquête aan het eigen risico in zijn geheel te gebruiken, maar met 

deze cijfers we hebben geen uitsplitsing kunnen maken naar CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid. 

  

                                                                 

2 Let op, dit betreffen voorlopige cijfers. Aan de ene kant kunnen zorgverleners tot 3 jaar na dato nog nota’s indienen van verleende 

zorg. Aan de andere kant zitten er hierdoor ook kosten in verwerkt die niet in aanmerking komen voor vergoeding, maar door de 

zorgverzekeraar wel zijn voorgeschoten. Percentages kunnen hierdoor nog wijzigen. 
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Uitgebreide dekking en korting op de premie sterke punten CAZ 

Figuur 23: Redenen waarom CAZ verzekerden hebben gekozen voor de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Korting op de premie en de uitgebreide dekking zijn door respondenten het m eest genoemd als redenen 

waarom zij voor de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid hebben gekozen. Ook het verzekeren van het eigen 

risico voor de CAZ-uitgebreid en het advies van de gemeente Nijmegen om je te verzekeren bij de CAZ zijn 

daarnaast veel genoemd. Uit de antwoorden uit de categorie “anders” blijkt dat de respondenten vooral 

door een scala aan specifieke maatschappelijke instanties bij de CAZ terecht zijn gekomen. Onder andere de 

schuldsanering, bewindvoerders, vluchtelingenwerk, het interlokaal en verschillende onderdelen van het 

interlokaal als de formulierenbrigade worden hier genoemd. 

Figuur 24: Eventueel redenen om gebruik te gaan maken voor de CAZ. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Respondenten die geen gebruik maken van de CAZ is wel gevraagd wat hen eventueel aantrekkelijk zou 

lijken aan de CAZ. Het meebetalen van de gemeente Nijmegen aan de verzekeringspremie vinden veel 

respondenten aanlokkelijk. Van de afzonderlijke soorten gedekte kosten schiet er niet één er duidelijk 

bovenuit, maar gezamenlijk betreft het circa 20% van de antwoorden.  
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Figuur 25: Redenen van respondenten die niet via de CAZ verzekerd zijn, om niet voor de CAZ te kiezen. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Respondenten die geen gebruik maken van de CAZ, maar wel bekend zijn met de CAZ is gevraagd waarom 

zij besloten hebben geen gebruik te maken van de mogelijkheid. De meest genoemde redenen hebben te 

maken met de huidige verzekering waar men van vindt dat men ‘goed zit’ of dat het een goedkopere 

verzekering betreft of één met een betere dekking. Het niet kunnen overstappen naar de CAZ door een te 

hoog inkomen wordt vaker genoemd dan het niet kunnen overstappen door schulden en / of 

betalingsachterstanden. Het niet precies weten wat de CAZ inhoudt wordt ook nog relatief vaak 

aangegeven. Hoe over te stappen of het nodig hebben van meer ondersteuning bij het overstappen worden 

minder vaak aangegeven.  

4.5 Ervaring CAZ 

In de enquête is aan inwoners die via de CAZ verzekerd zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de CAZ. 

Zij konden daarbij zelf aangeven welke onderdelen zij goed vinden gaan en wat zij graag verbeterd zien 

worden. 

 

Tevreden over CAZ 

Figuur 26: Tevredenheid over de CAZ. 

 

 

 

 

 

Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Meer dan 80% geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn over de CAZ. Respondenten konden daarbij in een 

open tekstveld aangeven waarover zij (vooral) tevreden waren en wat beter zou kunnen als het gaat om de 

CAZ.  
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Figuur 27: Meestgenoemde onderwerpen waarover respondenten (vooral) tevreden zijn in percentages. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Het meest genoemd positieve punt is de uitgebreide dekking van de CAZ-standaard of CAZ-uitgebreid. 

Daarnaast worden de korting op de premie en het meeverzekeren van het eigen risico veel genoemd en 

prijzen de klanten ook de dienstverlening, correcte en snelle afhandeling van de gemeente en 

zorgverzekeraars.  

 

Figuur 28: Onderwerpen waarvan respondenten vinden dat deze beter kunnen. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Het meest genoemde verbeterpunt gaat  over de informatievoorziening van de CAZ. Respondenten geven 

aan de informatie soms niet helemaal te begrijpen of niet op de hoogte te zijn over alle mogelijke kosten die 

gedekt zijn via de CAZ. Daarmee samenhangend wordt er door sommigen ook simpelweg om meer 

informatie gevraagd over de inhoud van de verzekering, maar ook het proces om declareren heen etc. 

Daarnaast is er een groep respondenten die aangeeft dat de dekking van de CAZ beter kan. Vaak gaat het 

hier om grensbedragen die gesteld worden die niet toereikend zijn voor  de kosten die gemaakt moeten 

worden voor bijvoorbeeld mondzorg. Daarbij zien respondenten graag dat specifieke behandeling (terug) in 

het pakket komen, als voetzorg voor diabetispatienten. 
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4.6 Informatievoorziening CAZ 

In de enquête is uitgebreid aan inwoners met de CAZ gevraagd naar op welke manier zij bij de CAZ terecht 

zijn gekomen en ernaar hebben geïnformeerd. Daarnaast zijn een aantal stellingen voorgelegd over de 

informatievoorziening over hoe goed zij zichzelf geïnformeerd voelen. 

 

Veel verschillende kanalen worden benut 

Figuur 29: belangrijkste informatiekanalen over de CAZ, naar wel of niet CAZ verzekerd. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

De belangrijkste informatiebron hier zijn de brieven die zijn gestuurd aan de inwoners die (mogelijk) in 

aanmerking komen voor de CAZ. Geen verrassende uitslag omdat in dit onderzoek inwoners van Nijmegen 

zijn aangeschreven die eerder al zijn benaderd voor de CAZ via een brief van de gemeente Nijmegen. De 

overige kanalen die worden benut voor informatie over de CAZ zijn daarmee zeker niet onbelangrijk. Voor 

inwoners die via de CAZ verzekerd zijn, zijn de persoonlijke contacten met een medewerker van de 

gemeente Nijmegen of met familie, vrienden of kennissen de belangrijkere informatiebronnen over de CAZ. 

Voor de mensen die niet via de CAZ verzekerd zijn, zijn ook de familie, vrienden of kennissen belangrijk, 

maar daarnaast juist de gemeentelijke website en veel minder de gemeentelijke medewerker of andere 

kanalen. De ‘anders’ categorie bevat naast huis aan huis blad de brug vooral specifieke maatschappelijke 

instanties waar men informatie over de CAZ heeft gezocht. Onder andere de sociale raadslieden, 

bewindvoerder, RIBW, vluchtelingenwerk, het interlokaal en verschillende onderdelen van het interlokaal 

als de formulierenbrigade worden hier genoemd. 
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Informatievoorziening grotendeels duidelijk 

Figuur 30: Antwoorden van respondenten op stellingen over de kennis en informatie over de CAZ. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Minstens net zo belangrijk als waar men de informatie over de CAZ vandaan haalt is of de informatie over 

de verzekering duidelijk is, of men weet waar men terecht kan met vragen en of de inwoners daarmee een 

goed doordachte keuze hebben kunnen maken. De stelling die voorgelegd is over of men een goed 

doordachte keuze heeft kunnen maken is ook de stelling waar de meeste mensen het mee eens waren. Van 

de respondenten was 72% het helemaal eens of mee eens met de stelling en 10% het mee oneens of helemaal 

mee oneens. Daarnaast is de informatie over de CAZ begrijpelijk en vindt men zich redelijk goed 

geïnformeerd over de CAZ. Respondenten stemden iets minder vaak in met de twee stellingen die gaan over 

de inhoudelijke kennis van de ziektekostenverzekering, maar nog steeds 50% tot 55% zegt het helemaal eens 

of eens te zijn met deze stellingen. 

 

Er blijft wel een duidelijke groep over die het een lastig onderwerp vindt. Bij iedere stelling geeft ongeveer 

10% tot 23% het helemaal oneens of oneens te zijn met de stellingen. In combinatie met de antwoorden op de 

vraag wat er verbeterd kan worden aan de CAZ (figuur 28) is duidelijk dat de informatievoorziening voor 

sommige respondenten nog verbeterd en verduidelijkt kan worden. 
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5. Eigen bijdrage Wmo 

Wanneer iemand gebruik maakt van een Wmo-voorziening moet diegene hiervoor een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Tot een bepaald inkomen geldt er een grens wat de eigen 

bijdrage maximaal kan zijn, de maximale lage eigen bijdrage. In de gemeente Nijmegen is deze 

inkomensgrens in 2015 opgehoogd waardoor meer inwoners de maximale lage eigen bijdrage betalen voor 

Wmo-voorzieningen. Wmo-voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn: hulp bij het huishouden, rolstoel, 

scootmobiel, woningaanpassingen of dagbesteding.  

 

Voor het beantwoorden van de deelvragen is onder andere gegevens van het CAK en het Sociaal Statistisch 

Bestand gebruikt om een inzicht te geven in de omvang en veranderingen van de doelgroep voor de Wmo-

voorzieningen. Daarnaast zijn er in de enquête vragen gesteld over het gebruik maken van Wmo-

voorzieningen en de mogelijkheid om de eigen bijdrage hiervoor terug te vragen via de CAZ. Hieronder de 

belangrijkste resultaten. 

5.1 Eigen bijdrage Wmo: belangrijkste resulaten 

Groep met een Wmo-voorziening steeds groter 

Het aantal inwoners van Nijmegen dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening is tussen 2014 en 2015 

toegenomen van 5.438 naar 7.178 personen. Met het opschuiven van de inkomensgrens is er een duidelijke 

stijging te zien in de groep die gebruik maakt van een Wmo-voorziening en onder de inkomensgrens valt 

(+2258 personen). In 2015 valt circa 75% van de personen met een Wmo voorziening onder de 

inkomensgrens en betaalt de maximale lage eigen bijdrage. De groep die meer dan de inkomensgrens 

verdient is in aantal afgenomen.De groep die gebruik maakt van Wmo-voorzieningen is duidelijk ouder dan 

gemiddeld in Nijmegen. Verder maken vrouwen en alleenwonenden relatief meer gebruik van Wmo-

voorzieningen. 

Mogelijkheden Wmo in combinatie met de CAZ niet ten volle benut 

Van de mensen die een Wmo-voorziening hebben is iets meer dan een kwart verzekerd via de CAZ-

standaard of via de CAZ-uitgebreid. Van de groep die nog niet verzekerd is via de CAZ komt een deel 

daarvoor niet in aanmerking. Voor het andere deel kan het voordeel opleveren wanneer zij zich verzeker en 

via de CAZ doordat zij de eigen bijdrage kunnen declareren bij de ziektekostenverzekeraar. Verzekerden 

moeten echter zelf de declaraties indienen voor de eigen bijdrage Wmo. Een groot deel van de respondenten 

met een CAZ verzekering en een Wmo voorzieing declareert de eigen bijdrage Wmo niet. De belangrijkste 

reden hiervoor is omdat men aangeeft niet te weten hoe dit moet.  

 

In grote lijnen tevredenheid 

Over het algemeen zijn mensen die gebruik maken van de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor Wmo-

voorzieningen te declareren tevreden over deze mogelijkheid. Het meest genoemde verbeterpunt door 

respondenten is dat zij het declareren van de eigen bijdrage nog zelf moeten regelen en dit niet rechtstreeks 

tussen de ziektekostenverzekeraar en het CAK geregeld wordt. 
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5.2 Doelgroep Wmo 

Het aantal inwoners van Nijmegen dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening is tussen 2014 en 2015 

toegenomen met 1740 personen. Met het opschuiven van de inkomensgrens is er een duidelijke stijging te 

zien in de groep die gebruik maakt van een Wmo-voorziening en onder de inkomensgrens valt (+2258 

personen). In 2015 valt circa 75% van de personen met een Wmo voorziening onder de inkomensgrens en 

betaalt de maximale lage eigen bijdrage. De groep die meer dan de inkomensgrens verdient is in aantal 

afgenomen. 

Figuur 31: Aantal personen met een eigen bijdrage voor Wmo-voorziening.  

 
2014  2015  

minima (tot inkomensgrens) 3134 58% 5392 75% 

overige 2304 32% 1786 25% 

     

totaal 5438 100% 7178 100% 
Bron: CAK, 2016; bewerking O&S Ni jmegen.  

 

Figuur 32: Verdeling van de doelgroep Wmo en inwoners van Nijmegen naar persoonskenmerken. 
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Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

De groep die gebruik maakt van Wmo-voorzieningen is in vergelijking duidelijk ouder dan gemiddeld in 

Nijmegen. Vooral het aandeel van verzekerden in de leeftijd van 70 jaar en ouder is relatief groot. Het aantal 

inwoners van 29 jaar en jonger die gebruik maken van een Wmo-voorziening is naar verhouding klein. 

Vrouwen maken relatief meer gebruik van Wmo-voorzieningen dan mannen. Ook zijn er relatief veel 

alleenwonenden onder de inwoners met een Wmo-voorziening. Vooral 2-ouder gezinnen maken naar 

verhouding weinig gebruik van Wmo-voorzieningen. Naar afkomst zijn er geen verschillen tussen de 

verhoudingen in de mensen met een Wmo-voorziening en de inwoners van Nijmegen. 
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5.3 Gebruik Wmo 

Een belangrijk voordeel van de CAZ is dat men de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening kan declareren 

bij de ziektekostenverzekering. Daarnaast kunnen meer mensen gebruik maken van het declareren van de 

eigen bijdrage Wmo via de CAZ dan via de individuele bijzondere bijstand door een hogere inkomensgrens 

(130% voor de CAZ, 110% voor de individuele bijzondere bijstand). Wmo-voorzieningen kunnen 

bijvoorbeeld zijn: hulp bij het huishouden, rolstoel, scootmobiel, woningaanpassingen of dagbesteding.  

Wanneer iemand gebruik maakt van een voorziening moeten zij hiervoor een inkomensafhankelijke eigen 

bijdrage betalen aan het CAK. 

Kwart met Wmo-voorziening ook via CAZ verzekerd 

Figuur 33: Inwoners van Nijmegen met een Wmo-voorziening naar wel of niet verzekerd via CAZ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Van de mensen die een Wmo-voorziening hebben is iets meer dan een kwart verzekerd via de CAZ-

standaard of via de CAZ-uitgebreid. Van de groep die nog niet verzekerd is via de CAZ komt een deel 

daarvoor niet in aanmerking door een te hoog inkomen. Voor het andere deel kan het voordeel opleveren 

wanneer zij zich verzekeren via de CAZ doordat zij de eigen bijdrage kunnen declareren bij de 

ziektekostenverzekeraar.  

 

Helft van CAZ-verzekerde en een Wmo-voorziening declareert de eigen bijdrage niet.  

Verzekerden moeten echter zelf de declaraties indienen voor de eigen bijdrage Wmo. Het is de vraag of 

diegene met een Wmo-voorziening en de CAZ weten dat declareren mogelijk is en hier daadwerkelijk 

gebruik van maken.  

Figuur 34: Aantal mensen met wel of geen Wmo-voorziening naar verzekeringstype. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Er zijn circa 170 mensen die in de enquête hebben aangegeven een Wmo-voorziening te hebben. De 

respondenten verzekerd via de CAZ-uitgebreid vormen de grootste groep. 
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Figuur 35: Aantal respondenten dat de eigen bijdrage Wmo declareert via de CAZ naar verzekeringstype. 

Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Aan diegene die een Wmo-voorzieningen hebben is gevraagd of zij deze via de CAZ of eigen 

ziektekostenverzekering declareren. Ongeveer 50% van de CAZ verzekerden geeft inderdaad aan de eigen 

bijdrage Wmo via de ziektekostenverzekering te declareren.  

Niet declareren door onbekendheid 

Figuur 36: Redenen om de eigen bijdrage Wmo niet te declareren naar wel of niet CAZ verzekerd. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

De belangrijkste reden waarom men geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de eigen bijdrage Wmo te 

declareren via de CAZ is omdat men niet weet hoe dit moet. Diegene die een andere reden hadden om de 

eigen bijdrage niet via de CAZ te declareren gaven aan dat zij überhaupt niet wisten dat dit mogelijk was. 

5.4 Ervaringen Wmo 

Figuur 37: Tevredenheid over het declareren van de eigen bijdrage Wmo via de CAZ. 

 
 

Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

 

Over het algemeen zijn mensen tevreden over het kunnen declareren van de eigen bijdrage WMO via de 

CAZ. Wanneer men wordt gevraagd dit toe te lichten noemen respondenten vooral de snelle en keurige 

dienstverlening en het bestaan van de mogelijkheid om de eigen bijdrage te declareren.  

 

Het meest genoemde verbeterpunt door respondenten is dat zij graag zouden zien dat het declareren van de 

eigen bijdrage niet meer via henzelf zou moeten, maar rechtstreeks tussen de ziektekostenverzekeraar en het 

CAK geregeld zou worden. 
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6. Individuele bijzondere bijstand 

Onderdeel van ons meersporenbeleid is het behouden van de mogelijkheid om individuele bijstand aan te 

vragen voor de (niet-)medische kosten die de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten maken. In dit 

onderzoek hebben we voor dit onderdeel van de maatwerkvoorziening gekeken naar welke mensen 

individuele bijzondere bijstand ontvangen en welke grote verschillen te zien zijn door de jaren heen. Hierbij 

blijft de individuele bijzondere bijstand voor andere kosten als huisinrichting buiten beschouwing. 

 

Voor het beantwoorden van de deelvragen is onder andere gegevens van het Sociaal Statistisch Bestand 

gebruikt om een inzicht te geven in de omvang en veranderingen van de doelgroep voor de Individuele 

bijzondere bijstand voor aan de gezondheid gerelateerde kosten. Daarnaast zijn er in de enquête vragen 

gesteld over het gebruik van de individuele bijzondere bijstand. Hieronder de belangrijkste resultaten. 

6.1 Individuele bijzondere bijstand: belangrijkste resultaten 

Aantal gebruikers individuele bijzondere bijstand voor gezondheidskosten dalende. 

Het totaal aantal mensen wat gebruik maakt van de individuele bijzondere bijstand voor kosten gerelateerd 

aan de gezondheid is gedaald tussen 2013 en 2015. Het totaal aantal unieke personen dat gebruik maakt van 

de individuele bijzondere bijstand voor kosten gerelateerd aan de gezondheid daalde van 1797 in 2013 naar 

1031 mensen in 2015. Ook is het aantal personen afgenomen dat gebruik maakt van de individuele 

bijzondere bijstand voor medische en voor niet-medische kosten. Het verruimen van het budget voor de 

individuele bijzondere bijstand (voor niet -medische kosten) heeft niet geleid tot meer personen die een 

beroep hebben gedaan op deze voorziening.  

 

Daarnaast wordt er vooral minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen bijdrage WMO en 

eigen bijdrage AWBZ via de individuele bijzondere bijstand terug te vragen. Dit is een logisch gevolg op de 

uitbreiding van de CAZ pakketten waarin sinds 2015 de eigen bijdragen WMO worden vergoed. De CAZ is 

sinds 2015 een voorliggende voorziening op de individuele bijzondere bijstand waardoor alleen in 

uitzonderingsgevallen individuele bijzondere bijstand wordt verleend voor de eigen bijdrage WMO. Onder 

de gebruikers van de regeling zijn relatief veel alleenwonenden, 1-ouder gezinnen en niet-westerse 

allochtonen. 

 

Gebruik individuele bijzondere bijstand voor (niet-)medische kosten beperkt 

Maar een klein deel van de respondenten maakt extra kosten die men niet kan declareren bij de 

ziektekostenverzekering. En weer een klein deel van deze groep met extra kosten vraagt deze kosten terug 

via de individuele bijzondere bijstand. Voor een deel is dit logisch te verklaren door een lagere 

inkomensgrens bij de individuele bijzondere bijstand. Het gaat hierbij vooral om medische kosten zoals 

vervoer van en naar het ziekenhuis, kosten voor medicijnen, pedicure en tandartskosten. Een kleiner deel 

van de antwoorden gaat over de niet-medische kosten als kleding en voedingssupplementen. 

 

Het totaal aantal unieke personen dat in 2015 gebruik maakt van de individuele bijzondere bijstand voor 

kosten gerelateerd aan de gezondheid daalde met circa 650 mensen in vergelijking met 2014. Het aantal 

personen dat gebruik maakt van de individuele bijzondere bijstand voor medische en voor niet -medische 

kosten is afgenomen tussen 2013 en 2015. Het verruimen van het budget voor de individuele bijzondere 

bijstand (voor niet-medische kosten) heeft niet geleid tot meer personen die een beroep hebben gedaan op 

deze voorziening.  

 

 

  



Onderzoeksrapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten - 34 

6.2 Doelgroep individuele bijzondere bijstand 

Via de individuele bijzondere bijstand kunnen inwoners van Nijmegen met een laag inkomen een 

vergoeding vragen voor allerhande gemaakte kosten, bijvoorbeeld in verband met de eigen gezondheid. 

Binnen deze kosten wordt een opsplitsing gemaakt tussen de medische en niet-medische kosten. Medische 

kosten zijn onder andere pedicure dieetkosten, bril, hoortoestel en geneesmiddelen. Onder niet-medische 

kosten vallen onder andere kosten die gemaakt worden voor maaltijden, alarmering en stookkosten. 

Daarnaast kunnen de eigen bijdrage voor de Wmo en eerder de AWBZ teruggevraagd worden. 

 

Aantallen individuele bijzondere bijstand voor gezondheidskosten steeds lager 

Figuur 38: Aantal personen naar categorie individuele bijzondere bijstand voor kosten gemaakt gerelateerd aan de 

gezondheid. 

 
2013 2014 2015 

eigen bijdrage WMO 870 731 146 

eigen bijdrage AWBZ 419 475 157 

niet-medische kosten 443 385 356 

medische kosten 803 643 574 

    totaal aantal unieke personen 1797 1686 1031 
Bron: registratie gemeente Nijmegen 

 

Het totaal aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele bijzondere bijstand voor kosten gerelateerd 

aan de gezondheid is gedaald tussen 2013 en 2015. Het totaal aantal unieke personen dat gebruik maakt van 

de individuele bijzondere bijstand voor kosten gerelateerd aan de gezondheid daalde van 1797 in 2013 naar 

1031 mensen in 2015. Er wordt vooral minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen bijdrage 

WMO en eigen bijdrage AWBZ te declareren. Ook het aantal personen dat gebruik maakt van de individuele 

bijzondere bijstand voor medische en voor niet-medische kosten is afgenomen tussen 2013 en 2015.  

Relatief veel alleenstaanden met individuele bijzondere bijstand voor gezondheidskosten 

De groep inwoners die gebruik maken van de individuele bijzondere bijstand is naar verhouding ouder dan 

gemiddeld in Nijmegen. Vooral het aandeel van verzekerden in de leeftijd van 30 tot en met 60 is relatief 

groot. De inwoners van 29 jaar en jonger maakt relatief weinig geb ruik van de individuele bijzondere 

bijstand.  

 

Ook zijn er relatief veel alleenwonenden onder de Nijmegenaren die gebruik maken van de individuele 

bijzondere bijstand voor gemaakte kosten gerelateerd aan de gezondheid. De verhouding tussen mannen en 

vrouwen gebruik makend van de individuele bijzondere bijstand is bijna gelijk aan de verhouding tussen 

mannen en vrouwen in Nijmegen. De alleenwonenden en 1-ouder gezinnen zijn duidelijk 

oververtegenwoordigd in de individuele bijzondere bijstand. Echtparen (of samenwonend) en 2-ouder 

gezinnen doen relatief weinig beroep op de individuele bijzondere bijstand. 

 

  



Onderzoeksrapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten - 35 

Figuur 39: Verdeling van de groep ontvangers individuele bijzondere bijstand en inwoners van Nijmegen naar 

persoonskenmerken. 

  

Ontvangers 
individuele 
bijzondere bijstand Nijmegen 

leeftijd 29 jaar en jonger 11% 
 

41% 

 
30-49 38% 

 
25% 

 
50-59 20% 

 
13% 

 
60-69 16% 

 
11% 

 
70-79 10% 

 
6% 

 
80 jaar en ouder 5% 

 
4% 

     afkomst Nederlands 55% 
 

75% 

 
westers 14% 

 
12% 

 
niet-westers 31% 

 
13% 

     geslacht man 46% 
 

48% 

 
vrouw 54% 

 
52% 

     huishoudsamenstelling alleenwonend 54% 
 

20% 

 
echtpaar/samenwonend 13% 

 
28% 

 
1-ouder-gezin 21% 

 
9% 

 
2-ouder-gezin 12% 

 
42% 

 

Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

6.3 Gebruik individuele bijzondere bijstand 

In het onderzoek onder gebruikers en niet gebruikers van de CAZ kon men aangeven of men nog extra 

kosten maakt vanwege de gezondheid die niet gedeclareerd konden worden via de ziektekostenverzekering. 

En wanneer respondenten inderdaad extra kosten maken of zij deze kosten via de individuele bijzondere 

bijstand terugvragen. 

 

Klein aantal personen maakt extra kosten in verband met gezondheid 

De meeste respondenten geven aan niet te weten of zij nog extra kosten gaan maken . Er zijn circa 160 

mensen die in de peiling aangegeven hebben wel extra kosten te hebben. De respondenten verzekerd via de 

CAZ-uitgebreid vormen de grootste groep. 

Figuur 40: Aantal respondenten dat nog extra kosten maakt in verband met de gezondheid naar verzekeringstype. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen 

0 100 200 300 400 500

CAZ-standaard

CAZ-uitgebreid

geen CAZ
extra kosten

geen extra kosten

weet niet



Onderzoeksrapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten - 36 

 

Door respondenten worden de medische kosten als bril, gehoorapparaten, medicijnen, mondzorg en 

tandartskosten het meest genoemd als extra kostenpost. Hoewel veel van deze kosten wel binnen het pakket 

van de CAZ zijn opgenomen geven respondenten aan (soms) meer kosten te maken dan gedekt is binnen de 

verzekering. Daarnaast worden ook de niet medische kosten (zoals maaltijden/ voedingssupplementen en 

extra kosten kleding) en kosten voor alternatieve hulp en geneesmiddelen door sommige respondenten 

genoemd. 

 

Kleine groep gebruikt individuele bijzondere bijstand voor extra kosten in verband met gezondheid 

Figuur 41: Aantal respondenten dat de extra kosten declareert via de individuele bijzondere bijstand naar 

verzekeringstype. 

 
Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen  

 

Aan diegene die (zeker weten dat ze) extra medische kosten te maken is gevraagd of zij deze via de 

individuele bijzondere bijstand terugvragen. Voor maar een klein deel is dit inderdaad het geval. Voor een 

deel kan dit logisch verklaard worden door de verschillen in inkomensgrenzen voor de CAZ en de 

individuele bijzondere bijstand. De inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand ligt op 110% van 

de bijstandsnorm terwijl de inkomensgrens voor de CAZ op 130% ligt. Niet iedereen die in aanmerking 

komt voor de CAZ kan ook gebruik maken van de individuele bijzondere bijstand. 

 

Meest genoemd zijn ook hier de medische kosten, maar het accent ligt meer op het vervoer van en naar het 

ziekenhuis, kosten voor medicijnen, pedicure en tandartskosten. Daarnaast worden ook de niet medische 

kosten (zoals maaltijden/ voedingssupplementen en extra kosten kleding) en de eigen bijdrage voor Wmo-

voorzieningen door sommige respondenten genoemd. 
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Bijlagen 

Bijlag A: Respons enquête gebruikers en niet-gebruikers. 

Figuur 42: Respons naar soort verzekerde 

CAZ 175 

CAZ-uitgebreid 490 

geen CAZ 163 

totaal 828 
 

Figuur 43: Kenmerken respons en doelgroep CAZ-verzekerden. 

  
Respondenten   CAZ-verzekerden 

leeftijd 29 jaar en jonger 6% 
 

8% 

 
30-49 21% 

 
30% 

 
50-59 23% 

 
23% 

 
60-69 23% 

 
21% 

 
70-79 19% 

 
13% 

 
80 jaar en ouder 9% 

 
5% 

     afkomst Nederlands 71% 
 

52% 

 
westers 14% 

 
14% 

 
niet-westers 15% 

 
34% 

     geslacht man 42% 
 

42% 

 
vrouw 58% 

 
58% 

     huishoudsamenstelling alleenwonend 47% 
 

46% 

 
echtpaar/samenwon. 9% 

 
22% 

 
1-ouder-gezin 31% 

 
16% 

 
2-ouder-gezin 13% 

 
16% 

 

Bron: Peiling Maatwerkvoorzieningen, O&S gemeente Nijmegen; Sociaal Statistisch Bestand, O&S gemeente Nijmegen 

 

De groep 30 tot 49 jarigen is iets ondervertegenwoordigd in de respons. De verdeling naar leeftijd komt 

grotendeels overeen met de leeftijdsverdeling van alle CAZ verzekerden.  

 

De groep samenwonende of gehuwden is oververtegenwoordigd terwijl de groep alleenwonend met 

thuiswonende kind(eren) is ondervertegenwoordigd in de respons. De verdeling naar 

huishoudsamenstelling komt verder overeen met de verdeling van huishoudsamenstelling van alle CAZ 

verzekerden.  
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Met dank aan: 

 

JMG 

BS&F 

CZ 

VGZ 

 


