
Nederlandse veteranen, militaire 

oorlogs en dienstslachtoffers en hun 

relaties hebben ook na hun dienst

tijd recht op optimale zorg en dienst

verlening. Die is beschikbaar via het 

Veteranenloket, dat onderdeel is van het 

Nederlands Veteraneninstituut. 

Je kunt bij het Veteranenloket terecht 

voor de zorg- en dienstverlening van:

 Ministerie van Defensie;

 Zorgcoördinatie; 

 Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk;

 Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 

(LZV);

 Afdeling Bijzondere Regelingen 

Defensie van het ABP.

Het doel van de zorgverlening is om 

veteranen en oorlogs- en dienst-

slachtoffers met een dienstgerelateerde 

aandoening te begeleiden naar herstel en 

een zo optimaal mogelijk functioneren in 

de samenleving.

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar. Bel naar 

088 334 00 00 of stuur een e-mail naar 

info@veteranenloket.nl. 

Zorg en ondersteuning  
voor veteranen



Nadat jouw hulpvraag via het Veteranen 

loket is binnengekomen, word je 

gekoppeld aan een zorg coördinator. 

Hij/zij is jouw eerste en centrale 

aanspreekpunt in het traject. 

De hulp vragen kunnen liggen op het 

gebied van psychische en lichamelijke 

klachten. Of vragen over materiële 

zaken, zoals pensioenen, uitkeringen, 

geneeskundige voorzieningen, hulp bij 

schulden en begeleiding naar nieuw 

werk. Je kunt met alle vragen hierover 

terecht bij jouw zorgcoördinator. Hij/zij 

kan je doorverwijzen naar deskundige 

hulpverleners zoals Gespecialiseerd 

Maatschappelijk Werk. Indien nodig 

kunnen zij weer doorverwijzen naar een 

van de behandelinstellingen van het LZV.

De Zorgcoördinator
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Jouw zorgcoördinator kent de mogelijkheden binnen het hele traject 
en werkt nauw samen met diverse partijen. De zorg coördinator 
heeft een autonome rol en kan objectief en efficiënt handelen.



“Ik heb zelf een aantal 
pittige uitzendingen 
gedaan. Die ervaring 
motiveert me extra  
om me in te leven in 
mijn cliënten.”
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Heb je klachten die terug te voeren zijn 

op je militaire diensttijd? Dan kun je 

mogelijk in aanmerking komen voor een 

Militair Invaliditeitspensioen (MIP). 

Hieraan zijn een aantal voorwaarden 

verbonden. Een van de voorwaarden 

is dat een verzekeringsarts heeft 

vastgesteld dat deze klachten zijn 

veroorzaakt door de uitoefening van 

de militaire dienst tijdens buiten-

gewone omstandigheden, zoals een 

uit zending. Dit laatste geldt niet voor 

dienstslachtoffers. De ernst van je 

beperking(en) bepaalt de mate van 

invaliditeit en daarmee de hoogte van 

de financiële tegemoetkoming waarop  

je mogelijk recht hebt.

De zorgcoördinator vertelt je hoe 

je het MIP kunt aanvragen, hoe 

het proces verloopt en wat je kunt 

verwachten tijdens een gesprek met de 

verzekeringsarts.

Indien een MIP wordt toegekend, geeft 

de zorgcoördinator hierover uitleg 

en bespreekt tijdens een huisbezoek 

de mogelijke voorzieningen en 

verstrekkingen die aangevraagd  

kunnen worden.

 

Het MIP



Is door de verzekeringsarts vastgesteld 

dat je klachten het gevolg zijn van je 

uitzending of daarmee vergelijkbare 

omstandigheden tijdens de militaire 

dienst? Dan kom je mogelijk in aan

merking voor materiële hulp zoals 

voorzieningen, verstrekkingen, hulp bij 

schulden, revalidatie en reintegratie. 

De zorgcoördinator licht je uitgebreid 

voor over de mogelijkheden die er 

op het gebied van deze materiële 

hulp zijn en helpt je persoonlijk bij het 

aanvragen van deze hulp. Hierbij werkt 

de zorgcoördinator nauw samen met 

de afdeling Bijzondere Regelingen 

Defensie van het ABP en diverse andere 

samenwerkingspartners.

Materiële hulp

Het veteranenloket is 24 uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar.

 088 334 00 00

 info@veteranenloket.nl


