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Beste leden, 

U leest al weer nieuwsbrief nummer 6! 

Een korte nieuwsbrief deze keer, de jaarvergadering 

vroeg veel van onze tijd en ondertussen is ook bij ons 

de vakantietijd aangebroken.  

Maar natuurlijk geven we wel even een verslagje van 

onze eerste jaarvergadering en gaan we nog even in op 

de werkwijze van de zorgverzekeraars opdat u straks 

weer opnieuw kunt kiezen voor een voor u de beste 

verzekeraar. Giny heeft daarom het een en ander even 

op een rijtje gezet. 

Vergoeding Natuurlijk Schildklier Hormoon (NSH) 

vanuit de basis- of aanvullende verzekering. 

Jaren heb ik gewerkt als adviseur in de 

verzekeringswereld. Voor veel van mijn verzekerden 

heb ik zorgverzekeringen vergeleken en hen geholpen 

met het kiezen van de best bij hen passende 

aanvullende dekking. 

Bij dit vergelijken is naar voren gekomen dat het zelfs 

nog uitmaakt bij welke verzekeraar je je 

basisverzekering afsluit. De ene zorgverzekeraar is 

soepel en de andere star. Geheel anders dan dat de 

regering ons wil laten geloven. 

Vanuit mijn ervaring wil ik u graag informeren over de 

mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de 

vergoeding van het NSH. 

1. Vergoeding uit de basisverzekering 

2. Vergoeding uit de aanvullende verzekering 

1.  Vergoeding uit de basisverzekering. 

Zorgverzekeraars hebben eigen beslissingsbevoegdheid 

voor de vergoeding van Natuurlijk schildklierhormoon. 

Omdat NSH niet onder het Geneesmiddelen 

Vergoedings Systeem (GVS) valt, zijn zij niet verplicht 

dit te vergoeden.  

 

 

Omdat dit een vreemde situatie is heeft VGNS met de 

diverse zorgverzekeraars gecorrespondeerd.  

Hierbij is van belang dat er erg veel verschillende 

zorgverzekeraars zijn, die elk hun eigen regels hier voor 

hebben of hierover niets geregeld hebben.  

Met een verklaring van een voorschrijvende internist 

maakt men een kans NSH vergoed te krijgen op de 

basisverzekering. 

2.Vergoeding uit aanvullende verzekeringen. 

Hierover is bijna niets nuttigs te zeggen, omdat er zo 

enorm veel verschillende aanvullende verzekeringen 

zijn. 

Het NSH is niet het enige wat u belangrijk vindt in zo’n 

aanvullende dekking. Denk bv aan fysiotherapie, 

psychotherapie, brillen enz. enz. 

Mocht u in uw aanvullende verzekering een dekking 

hebben voor door een arts voorgeschreven medicijnen 

die niet onder het GVS vallen, dan zou daar NSH onder 

vergoed kunnen worden. 

Ik weet dat bv ONVZ vanaf de aanvullende dekking 

Optifit een dergelijke aanvulling in de dekking heeft. 

Helaas is bij ONVZ voor deze, en uitgebreidere 

aanvullende verzekeringen, medische selectie, waarbij 

u zich ook dient af te vragen of andere vergoedingen in 

die aanvullende verzekering, wel zo goed of zo hoog 

zijn dan de aanvullende verzekering die u nu heeft. 

Om alleen voor de vergoeding van NSH een dergelijke 

toch dure aanvullende verzekering af te sluiten is 

overbodig. De premie van dergelijke aanvullende 

dekkingen is hoger dan de vergoeding die u ontvangt 

voor het NSH. 

Mocht u een assurantieadviseur hebben vraag hem of 

haar zo rond eind november om hulp bij het  
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kiezen wanneer u overweegt over te stappen naar een 

andere zorgverzekeraar. Of kijk eens op 

www.verzekeringssite.nl (Nee ik heb geen aandelen 

daarin en heb daar ook geen enkel belang bij). 

Een onderzoek door VGNS of het mogelijk is een 

collectieve aanvullende zorgverzekering bij een 

zorgverzekeringsmaatschappij te regelen komt zeker 

(nu nog) niet ter sprake. Daarvoor is een ledenbestand 

van meer dan tienduizend leden nodig, die dan ook 

allemaal willen overstappen naar die verzekeraar met 

die aanvullende dekking. Wanneer het ledenbestand 

van VGNS zo groot wordt zouden we dat misschien 

kunnen laten onderzoeken. Op dit moment moeten we 

blij zijn dat het NSH nog steeds voorgeschreven mag 

worden. 

Verslag Jaarvergadering VGNS 
   
We wisten natuurlijk al anderhalf jaar dat ie er aan zat 

te komen, onze eerste jaarvergadering, maar toch 

vonden we het spannend. 

Als bestuur waren we er al maanden over aan het 

vergaderen; wat moeten we wel en wat niet 

behandelen? Wie konden we uitnodigen voor een 

interessante lezing? En zouden ze dan ook willen 

komen? Waar moesten we het überhaupt gaan houden 

en wanneer? Zouden er wel leden komen? 

U ziet, het hield ons erg bezig. 

Na alle voorbereidingen was de dag dan eindelijk 

aangebroken. Op alle bovenstaande vragen hadden we 

een antwoord gevonden of gekregen en we zijn erg 

verheugd dat we twee geweldige sprekers hebben 

gevonden en een keurige locatie die ons goed 

verzorgde. Helaas bleek dat deze niet voor iedereen zo 

goed bereikbaar was als wij hadden bedacht, dus voor 

onze volgende vergadering houden we ons erg 

aanbevolen voor  

 

 

een beter bereikbare locatie voor een redelijke prijs! 

Tot onze grote vreugde hadden er zich een redelijk 

aantal leden aangemeld, met nog een aantal 

surprisegasten daarbij.  

 

Gelukkig leidde dat niet tot hele grote logistieke 

problemen aangezien er ook een aantal leden niet op 

kwamen dagen terwijl ze zich wél hadden aangemeld. 

Nadat we nog even op deze mensen hadden gewacht 

zijn we toch maar begonnen. 

Voorzitter Anneke Spaaks heette ons allen bijzonder 

welkom en stelde de bestuursleden aan de leden voor.  

 

Inhoudelijk kunt u t.z.t. de notulen lezen dus daar ga ik 

niet al te veel op in, maar ik kan u wel zeggen dat het 

voor de mensen die niet aanwezig waren een gemiste 

kans was.  

http://www.verzekeringssite.nl/
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Wat was het een gezellige en heel interessante middag. 

De lezingen van dr. Kim van Wetten  

 

en dr. Charles Wauters  

 

waren boeiend en geheel toegespitst op de (sub-

klinische) schildklier patiëntengroep. 

De aanwezige leden gaven aan dat ze het erg fijn 

vonden om eens rechtstreekse vragen te kunnen 

stellen en, onder het genot van een kopje koffie/thee  

 

 

met gebak, ervaringen uit te wisselen met andere 

leden.  

 

Er waren een aantal spontane aanmeldingen voor 

vrijwilligerswerk, zo enthousiast en geïnspireerd 

raakten mensen door deze middag.  Als bestuur hadden 

we het ons niet beter kunnen wensen, wat een 

succesvolle eerste vergadering! 

We willen graag iedereen die heeft meegewerkt aan 

het slagen van deze middag nogmaals hartelijk 

bedanken, vooral de leden die de moeite hebben 

genomen om op hun vrije zaterdagmiddag naar ons toe 

te komen.  

En weet je wat, volgend jaar doen we het gewoon nog 

eens, we hebben er nu al zin in! 

Voor de leden die niet op de jaarvergadering waren zijn 

de jaarstukken vanaf 15 augustus op het besloten 

ledengedeelte te lezen, ook de rest van de foto’s zullen 

daar geplaatst worden.  Ter zijner tijd zullen ook de 

notulen daar verschijnen. 

Voor ons is de vakantietijd ook aangebroken, daarom 

zijn niet alle bestuursleden t/m half oktober altijd 

bereikbaar.  Als u uw vakantie tegoed heeft dan 

wensen we u een hele fijne tijd! 

Hartelijke groet,  

                                 Uw Bestuur. 


