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Deze factsheet over de eigen bijdrage in de Wlz is bedoeld voor zorgprofessionals die contact h
 ebben
met (toekomstige) Wlz-cliënten. Omdat in de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat
over de eigen bijdrage in de Wlz heeft Zorgkantoor DSW, op basis van gegevens van het CAK, deze
factsheet opgesteld. Doel is om inzicht te geven in de regelgeving rondom de eigen bijdrage in de
Wlz.

De eigen bijdrage geldt voor iedereen vanaf 18 jaar met een geldige Wlz-indicatie. Vanaf het moment dat het CIZ de
Wlz-indicatie heeft afgegeven geldt onderstaande.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

DE HOOGTE VAN DE

•

het inkomen;

EIGEN BIJDRAGE

•

het vermogen;

•

de indicatie;

•

de samenstelling van het huishouden.

•

wonen in een zorginstelling: zoals verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor
gehandicaptenzorg of geestelijke g
 ezondheidszorg;

VOOR DE VOLGENDE
WLZ-ZORG GELDT

•

verblijf van een aantal dagen per week in een zorginstelling;

EEN EIGEN BIJDRAGE

•

het ontvangen van zorg uit een volledig pakket thuis (vpt) of modulair
pakket thuis (mpt) (zoals thuiszorg, dagbesteding, h
 uishoudelijke hulp of
casemanagement);

•

een persoonsgebonden budget (pgb).

Er bestaan 4 mogelijkheden:

VANAF WANNEER

•

BIJDRAGE?

Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in een zorginstelling krijgt of
vanaf de dag waarop u wordt o
 pgenomen.

BETAALT U EEN EIGEN
•

Vanaf de startdatum van de zorg in de thuissituatie (vpt of mpt) zonder dat u
wacht op een plek in een zorginstelling. Of vanaf de ingangsdatum van het pgb.

•

Als u zorg thuis ontvangt terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling, dan
geldt de eigen bijdrage voor overbruggingszorg vanaf de datum dat u zorg
ontvangt.

•

Als u in het ziekenhuis wacht op een plek in een zorginstelling, dan geldt de
eigen bijdrage vanaf de startdatum van de indicatie van het CIZ.

WANNEER BETAALT
U GEEN EIGEN
BIJDRAGE?

•

Als u op de wachtlijst voor een zorginstelling staat en in de tussentijd geen zorg
thuis ontvangt.

•

Als u niet op een wachtlijst voor een zorginstelling staat en in de tussentijd geen
zorg thuis ontvangt.

Bij 20 uur zorg of minder per maand met een mpt geldt een minimale eigen bijdrage

20 UUR ZORG

van € 23,80.

OF MINDER

•

Gedurende de eerste 4 maanden bij overbruggingszorg of zorg in een zorg

LAGE OF HOGE

instelling of ziekenhuis geldt een lage eigen b
 ijdrage. Na 4 maanden geldt

EIGEN BIJDRAGE

een hoge eigen bijdrage.
•

Als u zorg thuis ontvangt en uw partner geen zorg ontvangt betaalt u een
lage eigen bijdrage.

•

Als u zorg in een zorginstelling ontvangt en uw partner thuis woont en geen
zorg ontvangt betaalt u een lage eigen b
 ijdrage.

Voor vragen over de eigen bijdrage in de Wlz kunt u contact opnemen met het CAK:

CONTACTGEGEVENS
CAK

CAK

Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
0800-0087 (bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur)
www.hetcak.nl
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