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In deze factsheet voor zorgprofessionals is te lezen met welke kosten patiënten te maken kunnen krijgen in 

de palliatieve fase.1 In Nederland is het streven dat mensen palliatieve zorg ontvangen die aansluit op hun 

wensen en behoeften, waar en wanneer zij dat wensen.2 De vergoeding daarvoor is geregeld in 

verschillende wetten. Patiënten betalen daarnaast sommige kosten zelf: 

 

• Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Patiënten betalen voor zorg vanuit de Zvw de eerste kosten zelf. Dit is het eigen risico. Daarna wordt de 

zorg vergoed vanuit de zorgverzekering. Voor sommige zorg hoeft de patiënt geen eigen risico te 

betalen, zoals bijvoorbeeld de huisarts en wijkverpleging.3 Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage, 

zoals bijvoorbeeld bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer.4 

 

• Wet langdurige zorg (Wlz) 

Voor Wlz-zorg betalen patiënten een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van de 

leveringsvorm en de persoonlijke (financiële) omstandigheden van de patiënt.5 

 

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 

Voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo betaalt de patiënt een eigen bijdrage per maand. 

Daarnaast kunnen gemeenten eigen bijdragen vragen voor algemene voorzieningen vanuit de Wmo.6 

 
In het schema op de volgende pagina zijn de eigen betalingen waar palliatieve patiënten mee te maken 
kunnen krijgen voor de verschillende wetten en zorgsettingen opgenomen. 

 

Heeft u vragen? 

In de Handreiking financiering palliatieve zorg zijn veel gestelde vragen en knelpunten rondom eigen 

betalingen van patiënten te vinden. Deze handreiking biedt een overzicht van alle regelgeving en structuur 

rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen en is te vinden op Palliaweb: 

https://www.palliaweb.nl/publicaties/handreiking-financiering-palliatieve-zorg 

 

Zorgaanbieders kunnen daarnaast met vragen en knelpunten die ze in de praktijk ervaren, bijvoorbeeld over 

financiering, terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg van VWS: 

Website: https://www.palliaweb.nl/zorgpraktijk/praktijkteam/praktijkteam-palliatieve-zorg 

E-mail: meldpunt@juisteloket.nl 

Telefoon: 030 789 78 78 

 

Specifieke vragen over deze factsheet kunt u stellen aan Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL: 

Telefoon: 088 234 60 00 

E-mail: c.pereira@iknl.nl

 
1 Kosten voor medicatie en hulpmiddelen zijn geen onderdeel van deze factsheet. 
2 Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl Geraadpleegd 28 november 2019 
3 Zorginstituut Nederland. Eigen risico (Zvw) Geraadpleegd 12 juli 2019 
4 Zorginstituut Nederland. Eigen bijdrage (Zvw) Geraadpleegd 12 juli 2019 
5 Zorginstituut Nederland. Hoe werkt de Wet langdurige zorg? Geraadpleegd 12 juli 2019 
6 CAK. In 2020 is eigen bijdrage Wmo maximaal 19,00 Geraadpleegd op 4 september 2019 
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Plaats Zorgverzekeringswet 

(Zvw)7,8,9,10 
Wet langdurige zorg (Wlz)11,12 

13,14,15 
Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 

(Wmo)6,16 

Ziekenhuis Verplicht eigen risico voor 
volwassenen 
(vastgesteld op € 385). 

Niet van toepassing: 
palliatieve zorg in het 
ziekenhuis valt altijd onder de 
Zvw. 

Niet van toepassing: 
palliatieve zorg in het 
ziekenhuis valt altijd onder 
de Zvw. 

Thuis Huisartsenzorg en 
wijkverpleging zijn vrijgesteld 
van het eigen risico. 

Inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage per maand: 
PGB: € 24,40- € 752,80 

MPT: € 24,40- € 752,80 
VPT: € 171,40 - € 899,80 
 
Partners die beiden Wlz zorg 
ontvangen, betalen een 
gezamenlijke eigen bijdrage.  

Eigen bijdrage 
maatwerkvoorzieningen: 
Max. €19 per maand. 

 
Eigen bijdrage algemene 
voorzieningen: 
Afhankelijk van gemeente. 
 
Bij Wlz-zorg geen eigen 
bijdrage. 

Hospice 

Geen 
Wtzi-instelling 

Conform thuis. 

 
Daarnaast eigen 
(dag)bijdrage voor 
verblijfskosten (soms vergoed 
vanuit de aanvullende 
verzekering of de bijzondere 
bijstand). 

Conform thuis. 

 
Altijd lage eigen bijdrage. 
 
Daarnaast eigen 
(dag)bijdrage voor 
verblijfskosten (soms vergoed 
vanuit de aanvullende 
verzekering of de bijzondere 

bijstand). 

Conform thuis. 

 
Daarnaast eigen 
(dag)bijdrage voor 
verblijfskosten (soms vergoed 
vanuit de aanvullende 
verzekering of de bijzondere 
bijstand). 

Hospice 
Wtzi-instelling 

Conform verpleeghuis & 
palliatieve terminale unit óf 
conform thuis. 

Conform verpleeghuis & 
palliatieve terminale unit óf 
conform thuis 

Conform verpleeghuis & 
palliatieve terminale unit 
óf conform thuis 

Verpleeghuis & 
Palliatieve 
terminale unit 
(PTU)  

(Geldt ook voor 
hospices die 
werken als 
onderaannemer 
van een 
verpleeghuis) 

Eerstelijnsverblijf: 
Verplicht eigen risico 
(vastgesteld op € 385). 

Inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage per maand: 
Lage eigen bijdrage (eerste 
vier maanden): € 171,40 -         

€ 899,80 
Hoge eigen bijdrage (na vier 
maanden): €0 - € 2.469,20 
 
Partners die beiden WLz zorg 
ontvangen, betalen een 
gezamenlijke eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage 
maatwerkvoorzieningen: 
Max. €19 per maand. 
 

Eigen bijdrage algemene 
voorzieningen: 
Afhankelijk van gemeente. 
 
Bij Wlz-zorg geen eigen 
bijdrage. 

 

 

 
7 Zorginstituut Nederland. Eigen risico (Zvw). Geraadpleegd op 4 september 2019 
8 Artikel 35 Participatiewet 
9 Hospice Alkmaar, Geraadpleegd op 12 november 2019 
10 Hospice Dignitas, Geraadpleegd op 16 december 2020 
11 Zorginstituut Nederland. Hoe werkt de wet langdurige zorg. Geraadpleegd op 30 mei 2019 
12 CAK. Zorg vanuit de Wlz. Geraadpleegd op 30 mei 2019 
13 Artikel 3.3.2.1 & 3.3.2.2 Besluit langdurige zorg 
14 Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden (01 oktober 2020), Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
22 september 2020, kenmerk 1732516-209034-WJZ 
15 CAK. Mijn partner ontvangt ook Wlz-zorg of beschermd wonen. Geraadpleegd op 12 november 2019 
16 CAK. Ik ontvang Wlz-zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Betaal ik dan 2 keer een eigen bijdrage? Geraadpleegd op 12 november 
2019 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/e/eigen-risico-zvw
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=4&paragraaf=4.1&artikel=35&z=2019-07-01&g=2019-07-01
https://www.hospice-alkmaar.nl/opname/verwijzers/opname-regelen/
https://www.hospicedignitas.nl/onze-zorg/kosten/#:~:text=Verblijf,nodige%20onderhoud%20van%20de%20kamers
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-algemeen-hoe-werkt-de-wet-langdurige-zorg
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035948&hoofdstuk=3&paragraaf=3.2&artikel=3.3.2.1&z=2019-03-30&g=2019-03-30
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://www.hetcak.nl/vragen/eigen-bijdrage/vragen-over-de-wlz/partner-ook-wlz
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/wel-of-geen-eigen-bijdrage-voor-wmo-betalen
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