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basiszorgverzekering, zonder selectie en 
zonder enigerlei beperking, tegen de 
premie die op dat moment geldt voor 
individueel verzekerden. 
Let op! Dit gebeurt niet automatisch. De 
jeugdige moet tijdig worden aangemeld. 

Wat gebeurt er zodra de jeugdige  
18 jaar wordt?
Zodra de jeugdige 18 jaar wordt, eindigt 
het recht op deelname aan de collectieve 
over eenkomst. Zoals afgesproken met 
Jeugdzorg Nederland, beëindigt VGZ de 
aanvullende verzekering. Dit gaat auto- 
matisch; u hoeft hiervoor niets te doen. 
Heeft de organisatie voor Jeugd en 
Opvoedhulp of Gecertificeerde Instelling 
voor de jeugdige ook een basisverzeke-
ring afgesloten? Dan moet deze door hen 
worden beëindigd. De basisverzekering 
zal bij VGZ worden beëindigd per de 
laatste dag van de maand waarin de 
jongere 18 wordt. De Aanvullende 
verzekering wordt ook beëindigd per de 
laatste dag van de maand waarin de 
jongere 18 wordt. De jeugdige zal zelf een 
nieuwe verzekering moeten afsluiten. 

Voor wie is deze verzekering?
Alle jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar 
die zijn aangemeld door de organisatie 
voor Jeugd en Opvoedhulp of Gecertifi-
ceerde Instelling kunnen gebruik maken 
van de Aanvullende Verzekering Jeugd-
zorg Nederland. Uiteraard kan er ook een 
basisverzekering voor de jeugdige bij VGZ 
worden afgesloten.

Moet ik premie betalen?
Als verzorger van de jeugdige hoeft u geen 
premie te betalen. De premie voor de Aan- 
vullende Verzekering Jeugdzorg Nederland 
wordt door VGZ rechtstreeks in rekening 
gebracht bij de organisatie voor Jeugd en 
Opvoedhulp of Gecertificeerde Instelling.

Wat als de maatregel eindigt?
Bij het einde van de maatregel eindigt 
automatisch het recht op deelname aan 
de collectieve overeen komst van deze 
aanvullende verzekering. De jeugdige is 
dan dus niet meer verzekerd voor de 
Aanvullende Verzekering Jeugdzorg 
Nederland. VGZ heeft zich verplicht om 
deze ex-pupillen in te schrijven in de 

Speciaal voor jeugdigen: 
de (Aanvullende) Verzekering Jeugdzorg van VGZ

U heeft de verantwoordelijkheid voor een jeugdige die onder een maatregel van 
kinderbescherming bij u geplaatst wordt of is. Dat vraagt specifieke kwaliteiten van u 
en ook van de gezondheidszorg. Zodra een maatregel van kinderbescherming wordt 
uitgevaardigd, ontstaat het recht op vergoeding van de kosten van gezondheidszorg.

Aan de gezondheidszorg van jeugdigen worden bijzondere eisen gesteld. De normale 
verzekering volgens de Zorg ver zekeringswet voldoet niet aan de speciale behoeften van  
deze groep verzekerden. Daarom heeft Jeugdzorg Nederland in samenwerking met  
VGZ Zorgverzekeraar een aanvullende verzekering ontwikkeld, die is afgestemd op de 
specifieke behoeften van deze kinderen. De organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp of de 
Gecertificeerde Instelling meldt de jeugdige aan bij VGZ.



Wijziging?

• in de situatie van de jeugdige
  Na de aanmelding kunnen er situaties optreden, die van invloed zijn op de vergoe-

dingsregeling. Bijvoorbeeld:
 -  de jeugdige gaat naar een (ander) pleeggezin of gaat zelfstandig wonen;
 - u verhuist.
  In alle gevallen dient u de organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp of Gecertificeerde
 Instelling van deze verandering op de hoogte te brengen, zodat de gegevens kunnen  
 worden aangepast.
•  in de situatie van de verzorgers of de natuurlijke ouders
  Als de situatie van de verzorgers of natuurlijke ouders verandert, kan dit gevolgen 

hebben voor de verzekering van de jeugdige. Daarom is het belangrijk dat u de 
organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp of Gecerti ficeerde Instelling ook van deze 
veranderingen op de hoogte stelt.

Hoe kan ik kosten declareren die ik maak 
voor de jeugdige?
U kunt uw nota’s die onder het (aanvullend) 
pakket vallen samen met een declaratiefor-
mulier naar onderstaand adres sturen. Het 
declaratieformulier vindt u op www.vgz.nl/
jeugdzorg. De nota’s worden rechtstreeks 
aan de zorgverlener betaald. Wilt u dat wij 
de nota’s aan u zelf overmaken? Vermeld 
dan uw banknummer, naam, adres en 
woonplaats.

Welke kosten kan ik declareren?
Dit kunt u nalezen in de verzekerings -
voorwaarden. De voorwaarden van de 
aanvullende verzekering Jeugdzorg vindt 
u op www.vgz.nl/jeugdzorg. U kunt nota’s 
tot maximaal drie jaar na het begin van 
behandeling indienen. Kopieën van nota’s, 
betalingsherinneringen en acceptgiro’s 
nemen we niet in behandeling. 

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Jeugdzorg Nederland.

U kunt ook contact opnemen met:
VGZ Zorgverzekeraar
afdeling Special Accounts
Postbus 25072
5600 RS Eindhoven
040 - 297 53 97
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Onze website
www.vgz.nl/jeugdzorg

Ons telefoonnummer
040 - 297 53 97

Ons postadres
VGZ Zorgverzekeraar
afdeling Special Accounts
Postbus 25072
5600 RS Eindhoven


