
Informatie over 
materiële hulp
voor veteranen, militaire 
dienstslachtoffers en hun relaties.

Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut
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Het ABP verzorgt voor veteranen 
uitkeringen en pensioenen en geeft 
daarnaast hulp op andere gebieden zoals 
geneeskundige verstrekkingen, 
voorzieningen, re-integratiebegeleiding en 
als het nodig is ook schuldhulpverlening. 

Deze hulp is er met name voor gewezen 
militairen en niet voor de militairen die nog in 
actieve dienst zijn. Voor de actieve militairen 
zorgt Defensie zelf voor de nodige 
ondersteuning.

Het Veteranenloket biedt 
toegang tot bestaande zorg- 
en dienstverlening van het
Ministerie van Defensie,  
het Veteraneninstituut (Vi),  
het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV), het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 
en het Veteranen Platform (VP) 
en maakt deze centraal bereikbaar 
via één website en telefoonnummer.

In deze brochure treft u vooral informatie 
aan over de materiële hulp die door 
ABP Bijzondere Regelingen Defensie 
(ABP-BRD) wordt verstrekt en de rol die 
de zorgcoördinator hierbij speelt. 

Het doel van de zorgverlening van het 
Veteranenloket is om veteranen, oorlogs- 
en dienstslachtoffers, met een dienst 
gerelateerde aandoening, te begeleiden 
naar een zo goed en zelfstandig mogelijk 
functioneren in de samenleving. 

Meer over de zorgverlening

Defensie heeft een verantwoordelijkheid voor haar personeel, 
ook na ontslag. Daarom is door Defensie, voor haar (ex-) personeel, 
het Veteranenloket opgericht. 

Vooral voor gewezen militairen
Defensie en daarmee ook de overheid 
neemt deze verantwoordelijkheid serieus. 
Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen 
dienstplichtigen en beroepsmilitairen. 
Naast de overige vormen van zorg biedt 
het Veteranenloket ook materiële hulp. 
De uitvoering hiervan is in de handen 
van ABP-BRD.

Zijn uw klachten een gevolg van  
buitengewone of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden tijdens de militaire dienst? 
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
materiële compensatie.

Het Veteranenloket
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Bij het Veteranenloket werken zorgcoördinatoren. Zij inventariseren uw 
hulpvragen en bemiddelen of verwijzen u naar deskundige hulpverleners. 
De zorgcoördinator probeert samen met u antwoorden te vinden op uw 
vragen. Individuele benadering en begeleiding staan daarbij voorop. 

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator: 
aanspreekpunt, materiële 
hulp en monitoren zorgproces

van de sociale zekerheid in Nederland, 
zoals de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) die door UWV 
wordt uitgevoerd en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) die de gemeenten 
uitvoeren. 

De zorgcoördinator weet hoe het 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen is 
georganiseerd en kan u, in samenwerking 
met maatschappelijk werk, ondersteuning 
bieden op velerlei terrein. Zo kan de 
zorgcoördinator uw vraagbaak zijn in 
allerhande kwesties.

tegemoetkoming waar u recht op heeft. 
Zodra uw revalidatie is afgerond en verdere 
verbetering niet aannemelijk is, kunt u 
aanspraak maken op een militair 
invaliditeitspensioen van het ABP. Voor de 
invaliditeit geldt dan een definitief 
percentage, dat alleen nog bij verergering 
van uw aandoening wordt verhoogd. 

De zorgcoördinator zal in overleg met uw 
maatschappelijk werker, u in overweging 
geven om het medisch onderzoek (ten be-
hoeve van het Militair Invaliditeitspensioen) 
uit te stellen tot na afronding van de 
behandeling. Omdat de verzekeringsarts 
in het medisch onderzoek de aard en 
oorsprong van de psychische klachten en 
de beperkingen moet vaststellen, is een 
dergelijk onderzoek erg belastend. 
Uit ervaring blijkt dat een dergelijk 
onderzoek een grote impact kan hebben 
en daarmee uw behandeling kan verstoren. 
De aanvraag voor een militair invaliditeits-
pensioen zal dan later worden opgepakt.

Heeft u klachten die zijn terug te voeren op uw militaire diensttijd? 
U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een militair 
invaliditeitspensioen. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. 

Militair Invaliditeitspensioen

Zorgcoördinator

Veteraan

Aanspreekpunt 
Wanneer u contact hebt opgenomen met 
het Veteranenloket, volgt een gesprek met 
de zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator 
blijft uw vaste aanspreekpunt. Of het nu 
gaat over materiële voorzieningen of hulp 
voor psychische klachten: u kunt met alle 
vragen die u hebt bij de zorgcoördinator 
terecht. De zorgcoördinator begeleidt en 
coördineert het hele traject. De zorg-
coördinator is op de hoogte van het Militair 
Invaliditeitspensioen en de Voorzieningen-
regeling. Daarnaast heeft de zorgcoördi-
nator een goede kennis van de organisatie 

Landelijk Zorgsysteem Veteranen
Zijn uw klachten psychisch van aard dan is 
het van belang dat u zo snel mogelijk de 
juiste behandeling krijgt om uw klachten te 
reduceren of waar mogelijk helemaal op te 
heffen.  Daarom zal de zorgcoördinator u 
adviseren gebruik te maken van 
behandelmogelijkheden die het Landelijk 
Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ter 
beschikking heeft. De zorgcoördinator zal 
u zo nodig in contact brengen met het LZV. 
Het LZV biedt veteranenzorg met een keten 
van twaalf instellingen en een centrale 
coördinatie in Doorn. 
De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn 
zoals een adviesgesprek, begeleiding door 
maatschappelijk werk of juist gespecialiseerd 
met behandeling en opname. In het LZV zijn 
nuldelijns-, eerstelijns-, en (gespecialiseerde) 
tweedelijns zorg gebundeld. 
Wilt u meer te weten komen over het LZV, 
kijk dan op http://www.lzv-groep.nl.

Advies verzekeringsarts
Een verzekeringsarts stelt vast of uw  
aandoening wordt veroorzaakt door de 
uitoefening van de militaire dienst tijdens 
buitengewone omstandigheden, zoals een 
uitzending. De hoeveelheid, de soort en de 
ernst van uw beperkingen bepalen de mate 
van invaliditeit en de financiële 
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Bij het beoordelen van uw aanvraag vindt vaak een medisch onderzoek 
door een verzekeringsarts plaats. U wordt voor dit onderzoek uitgenodigd 
in het kantoor van de verzekeringsartsen van ABP in Amsterdam.

Rapportage 
Wanneer de verzekeringsarts het onderzoek 
heeft afgerond zal hij/zij in een rapportage 
het resultaat van het onderzoek vastleggen: 
de geconstateerde ziekten of gebreken; 
het al dan niet aanvaarden van verband 
met de uitoefening van de militaire dienst 
en de daarmee samenhangende mate van 
invaliditeit.

Beslissing
ABP deelt u daarna het onderzoeksresultaat 
mee door middel van een gemotiveerde 
beslissing. Toch kan het zijn dat u meer wilt 
weten. Als u uitleg wilt over de beslissing, 
dan wordt deze nadere uitleg, via de 
zorgcoördinator, aan u gegeven.

Medisch onderzoek

Over het onderzoek 
Het onderzoek is erop gericht om vast te 
stellen of uw aandoening wordt veroorzaakt 
door de uitoefening van de militaire dienst 
tijdens buitengewone omstandigheden, 
zoals een uitzending. Er wordt onderzocht 
welke beperkingen u door deze aandoening 
ervaart.

Het kan nodig zijn (met name bij psychische 
klachten) dat de verzekeringsarts u vragen 
stelt die uw hele leven bestrijken en die niet 
alleen betrekking hebben op de periode in 
militaire dienst. Deze vragen kunnen 
diepgaand en van persoonlijke aard 
zijn. De verzekeringsarts kan u vragen om 
uw medewerking bij het verkrijgen van 
aanvullende medische informatie 
van bijvoorbeeld uw huisarts 
en/of specialist. Soms kan 
het nodig zijn om een 
aanvullend 
specialistisch 
onderzoek te laten 
plaatsvinden.

Naast een invaliditeitspensioen 
kunt u bij ABP ook vergoedingen 
voor voorzieningen en 
geneeskundige verzorging 
aanvragen. Uw zorgcoördinator 
helpt u met het in kaart brengen 
van uw hulpvragen.

De aanvraag van voorzieningen 
en verstrekkingen
De voorzieningenregeling regelt 
voornamelijk (aanvullende) vergoedingen 
voor hulpmiddelen of behandelingen bij 
beperkingen van fysieke aard. Daarnaast 
kent de regeling een aantal voorzieningen 
die (ook) ingezet kunnen worden bij 
beperkingen van psychische aard. Het kan 
zijn dat voor de beoordeling hiervan een 
(aanvullend) medisch of arbeidskundig 
onderzoek nodig is.

Schuldhulpverlening
Als u uw financiële problemen niet zonder 
hulp kunt oplossen, kunt u via uw eigen 
gemeente terecht bij de lokale 
schuldhulpverlening. Als u een dienst 
gerelateerde aandoening heeft, kunt u voor 
schuldhulpverlening in specifieke situaties 
ook een beroep doen op ABP. 
Schuldhulpverlening via ABP heeft enkele 
voordelen ten opzichte van de lokale 
schuldhulpverlening. Uw zorgcoördinator 
kan u hier meer over vertellen. 

Voorziening, verstrekking en 
schuldhulpverlening

Zorgcoördinator

Immateriële hulpMateriële hulp

Veteraan
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Re-integratie

Begeleiding
Bent u werkloos of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt, dan is het voor u van 
belang om zo snel mogelijk weer betaald 
werk te hebben. 
UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers 
Verzekeringen), de gemeente of uw laatste 
werkgever kunnen vaak behulpzaam zijn 
bij re-integratie. Is die mogelijkheid niet 
aanwezig? Als u een gerelateerde 
aandoening heeft, kan de zorgcoördinator 
u hulp bieden bij uw re-integratie. 
Daarvoor werkt het ABP nauw samen met 
een re-integratiebedrijf.

Coach 
Met een coach van het re-integratiebedrijf 
bespreekt u bij de intake uw situatie, 
uw loopbaan, uw mogelijkheden en uw 
verwachtingen ten aanzien van een baan. 
De coach stelt samen met u een 
begeleidingstraject vast dat bij uw 
persoonlijke wensen aansluit en dat u helpt 
een nieuwe baan te vinden. Onderdeel van 
zo’n re-integratietraject kan ook omscholing 
of bijscholing zijn. 

Het ABP biedt ook mogelijkheden voor 
beperkte steun bij het starten van een eigen 
bedrijf.

    

Bent u het niet eens met een besluit of handelwijze van het Veteranen-
loket, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)? Dan kunt u een klacht indienen.

Meer informatie?

Kijk op de website: 
veteranenloket.nl

Of neem contact op met het 
Veteranenloket

Telefonisch: 
088-334 00 00

Per email: 
info@veteranenloket.nl

Niet tevreden?

Eerst bij de organisatie zelf
Zowel het Veteranenloket, als het LZV en het 
ABP hebben hun eigen klachtenprocedure. 
Wanneer u een klacht heeft over één van 
deze organisaties, maakt u uw klacht eerst 
bij hen kenbaar. 

De Veteranenombudsman
Als u vindt dat uw klacht vervolgens niet of 
niet goed behandeld is, dan kunt u terecht bij 
De Nationale ombudsman die tevens 
Veteranenombudsman is. 

Postbus 93122
2509 AC Den Haag.
Tel. (0031) (0)800 335 55 55
Of kijk op ombudsman.nl



Online: www.veteranenloket.nl
Direct contact: 088 334 00 00  
E-mail: info@veteranenloket.nl  

www.veteranenloket.nl


