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Beste oud-collega’s, 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het  jaarverslag van maart jl. is Peter Appleton als 
penningmeester van onze vereniging afgetreden. 
Als bestuur van VDG zijn we op zoek geweest naar een nieuwe penningmeester.  
 
Graag willen we Ineke Korst als kandidaat bestuurslid en nieuwe penningmeester aan u 
voorstellen. 
 
Ineke stelt zich voor. 
 
Na 42 jaar gewerkt te hebben binnen Dow Benelux in diverse functies binnen Accounting en 
Information Systems, heb ik besloten om in 2018 te stoppen met werken. Ik hoop de kennis, 
ervaring en inzichten uit mijn carrière bij Dow nu actief in te kunnen zetten om de belangen 
van de Dow gepensioneerden, verenigd in de VDG, te behartigen.  
 

 
 
 

Bijdrage van Henny Martens. 

  
  
Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 maart 2018 is vanuit de VDG naar de leden 
gecommuniceerd dat naast het behartigen van de belangen van pensioenen aandacht 
besteed gaat worden aan het onderwerp Ziektekostenverzekering.   
Vanaf 2006 kent de Zorgverzekeringswet voor ieder afzonderlijk een wettelijk verplichte 
basisverzekering (BV) en op vrijwillige basis een Aanvullende verzekering (AV).  
De inhoud van zorg die onder de BV valt, wordt door de Overheid vastgesteld. 
Betalingen en voorwaarden worden jaarlijks door de Zorgverzekeraar vastgelegd. 
Denk hierbij aan de nominale premie voor de BV, de inkomensafhankelijke bijdrage , het 
wettelijk eigen risico (WER), wettelijke eigen bijdragen (WEB) en een vrijwillig eigen risico 
(VER). Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Voor een aantal zorggebieden o.a. de 
huisarts wordt het WER niet verrekend. 
 



 
 
Secretariaat:     p/a La Traviata 12  4564ER St Jansteen                                       Tel. voorzitter  :  0118 774853 
            Tel. secretaris :       0114 314798 
Bankrekening:  IBAN:  NL91 ABNA  0446 3921 46   t.n.v  VDG  
                                                                                                    KvK nummer :  40303092  

Internet: www.vdgnl.org 
 

nieuwsbrief nummer 92 rev 1 

NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   NNNooo...   999222   

 
               Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland      
 

2 

Dow Benelux BV heeft gekozen voor een restitutiepolis.  Dat betekent dat je zelf mag 
bepalen waar je zorg en dienstverlening wil afnemen. Dit in tegenstelling tot een Naturapolis 
waar de zorg en afname van dienstverlening door de Zorgverzekeraar wordt bepaald. 
  
Uit de praktijk blijkt dat de premies en de bijkomende kosten in de zorg (eigen bijdragen etc.) 
een steeds grotere impact krijgen / hebben op de bestedingen en de koopkracht van 
gepensioneerden.  
De groep gepensioneerden vertegenwoordigt ruim 50% binnen de Dow 
ziektekostenverzekering collectiviteit. Na een positief contact en overleg met Dow Benelux is 
een akkoord gegeven om meer ruimte te bieden vanuit de VDG om mee te kunnen denken 
en mee te kunnen participeren in het overleg hierover met Dow Management en de OR 
verzekeringscommissie. Inmiddels heeft een eerste overleg binnen de OR 
verzekeringscommissie, inclusief VDG de vertegenwoorder Henny Martens, plaatsgevonden. 
De uitgangspunten en doelstellingen, conform de inhoud van deze   nieuwsbrief, zijn 
toegelicht c.q. gecommuniceerd. 

Belangrijk voor de VDG is dat de huidige, goed georganiseerde uitgangspunten omtrent de 
ziektekostenverzekering voor gepensioneerden, ook zo blijven. Gepensioneerden hebben 
een extra mogelijkheid om binnen de Dow collectiviteit, van zorgpakket (Excellent - Start of 
Royaal) te veranderen. Dit met behoud van de volgende voorwaarden en rechten: behoud 
Dow collectiviteit en de buitenlandregeling,waarbij gepensioneerden, woonachtig in 
Nederland, terug kunnen naar het Dow AV Excellent pakket zonder dat daarbij een medische 
selectie van toepassing is. Kortingen worden wel op basis van keuzes toegepast.  

De jaarlijkse brochure biedt goede praktische informatie. De afspraken met ziekenhuizen 
over gecontracteerde zorg als de zogenaamde buitenlandregeling, is een belangrijke 
polisvoorwaarde die in de aanvullende polis is opgenomen. Verder blijft het belangrijk 
toezicht te houden op een toename van meer eigen bijdrages binnen de polisvoorwaarden.  
 
De VDG wil voor de groep gepensioneerden het geheel aan vergoedingen en betalingen 
(inhoudingen) regelmatig evalueren met als doel dit voor gepensioneerden beter in balans te 
brengen met de huidige koopkrachtontwikkeling. Onlangs is hierover gesproken met het 
management van Dow Benelux B.V. De bedoeling is om u hier over te informeren zodra dit 
als geheel is afgerond. In de bestuursvergadering van 19 september 2018 staat dit 
onderwerp o.a. op de agenda.  
 
De VDG vindt het belangrijk dat de gepensioneerden via de gebruikelijke jaarlijkse brochure 
vanuit de ziektekostenverzekering,  tijdig geïnformeerd blijven en duidelijk aangereikt krijgen 
waar en bij wie zij moeten zijn voor het stellen van nadere vragen of anderszins. De 
zorgverzekeraar kan ook rechtstreeks geraadpleegd worden maar afgesproken is dat onze 
huidige intermediair Witte Boussen Assurantiën afdeling zorg, de eerste in de lijn is die ons 
over zorgvragen en dienstverlening kan bijstaan. Mocht dit alles niet tot tevredenheid leiden 
dan kan vanuit de VDG bemiddeling en ondersteuning geboden worden. Dit natuurlijk 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (nieuwe privacywet). Ons 
VDG bestuurslid / contactpersoon hiervoor is Henny Martens 06-53312612.  
 



 
 
Secretariaat:     p/a La Traviata 12  4564ER St Jansteen                                       Tel. voorzitter  :  0118 774853 
            Tel. secretaris :       0114 314798 
Bankrekening:  IBAN:  NL91 ABNA  0446 3921 46   t.n.v  VDG  
                                                                                                    KvK nummer :  40303092  

Internet: www.vdgnl.org 
 

nieuwsbrief nummer 92 rev 1 

NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   NNNooo...   999222   

 
               Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland      
 

3 

Twee onderwerpen waar wij vanuit de VDG op dit moment in het bijzonder meer aandacht 
voor willen vragen, is het proces van de voorziening van hoorapparaten en het belang van 
goed gebruik van medicijnen.  
Op dit moment blijkt dat de huidige brochure hoorapparaten niet actueel is afgestemd voor 
2018. 
Hierdoor is onvoldoende duidelijk hoe het proces, de voorziening en de vergoeding verlopen. 
Uit de praktijk blijkt dat,indien je als verzekerde geen gebruik maakt van de gecontracteerde 
zorg, de vergoeding van het hoorapparaat vanuit de basis- en aanvullende verzekering niet 
voor iedere verzekerde gelijk wordt toegepast.  Wij hebben via Witte Boussen gevraagd om 
de brochure hoorapparaten 2018 actueel beschikbaar te stellen. Op basis hiervan willen we 
dan kijken of deze voorziening inhoudelijk voldoet aan wat in de praktijk op maat, passend 
vereist wordt.  
 
Het gebruik van medicijnen met name onder ouderen is een niet te onderschatten probleem. 
Op het moment dat verzekerde verwezen wordt naar verschillende artsen / specialisten, 
bestaat de mogelijkheid dat ieder vanuit de eigen specifieke behandeling, verschillende 
medicijnen krijgt voorgeschreven. Verwacht wordt dat de apotheek controleert of de 
voorgeschreven medicijnen met de andere medicijnen samen gebruikt kunnen worden. 
Omdat niet iedere arts of specialist bekend is met wat er in de loop van jaren is 
voorgeschreven, bestaat de mogelijkheid dat er combinaties van medicijnen worden 
ingenomen die niet vooraf zijn beoordeeld. Dergelijke situaties kunnen meer dan 
ongemakken veroorzaken en zouden voorkomen kunnen worden. Gezonder, vitaler en zo fit 
als mogelijk als gepensioneerde genieten is iets wat wij allemaal willen. 
Waar wij aandacht voor willen vragen is, dat verzekerden die langdurig medicijnen gebruiken 
, voorgeschreven vanuit verschillende artsen en/of specialisten, dit jaarlijks kunnen laten 
evalueren door een specialist arts ouderengeneeskunde / geriater.  De verbetering die 
hiermee bereikt kan worden, is gezondheidswinst van de verzekerde, een besparing van 
onnodig veel medicijngebruik binnen de gezondheidzorg en een kostenreductie (premie – 
kosten/winst zorgverzekeraar). 
  
Een uiteindelijk voorstel is dan ook om deze zinvolle, functionele nieuwe polisvoorwaarde op 
te nemen in de Dow collectieve aanvullende polisvoorwaarden.   
Ter afsluiting willen wij aangeven dat iedere gepensioneerde via het Web portaal bij Witte 
Boussen (www.witteboussen.nl/inloggen .gebruikersnaam: Dow. Wachtwoord: : 1000675) 
alle zorggerelateerde informatie (financieel /( premies ’s etc.) – polisvoorwaarden kan inzien.  
Ook via de VDG website kunt u informatie hierover raadplegen.   

http://www.witteboussen.nl/inloggen%20.gebruikersnaam

