
 

                                                           
1 Bedragen opgevraagd bij het C.A.K. via mevr. Nanho. 
2 https://www.informatielangdurigezorg.nl/ptz-2018 
3 https://www.wtzi.nl/ Er is geen overzicht welke van de 156 hospices in Nederland wel/geen Wtzi toelatingen hebben. 
4 https://www.informatielangdurigezorg.nl/ptz-2018 

Overzicht zorgkosten zorg verblijfplaats1
 

 Zorgverzekeringswet WLZ WMO 

    

Thuis Thuiszorg door een 

wijkverpleegkundige is 

gratis, ongeacht het 

aantal zorguren  

Persoonsgebonden budget (PGB) Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Modulair Pakket Thuis (MPT) 

Voor alle 3 vormen geldt een inkomensafhankelijke bijdrage 

die wordt berekend over het inkomen van 2 jaar daarvoor.  

 

PGB: min. €23,4 max. €641 per maand 

VPT: min. €164,2 max. €833 per maand 

MPT: min€ 23,4 max €641 per maand 

O.a. dagbesteding, begeleiding, 

huishoudelijke hulp 

Per 01-01-2019 geldt eigen bijdrage van 

€17,50 per 4 weken ongeacht inkomen 

en leeftijd voor alleenstaanden. 

Samenwonenden onder de 

pensioengerechtigde leeftijd betalen 

niets, terwijl samenwonenden boven de 

pensioengerechtigde leeftijd 2 x €17,50 

per maand betalen. 

    

Tijdelijke 

opname  

ELV  

(laag en hoog-

complex) 

Geen eigen bijdrage 

Indien iemand een WLZ indicatie heeft is dit voorliggend op 

ELV en WMO. 

Bij 1 persoons huishouden: Inkomensafhankelijke bijdrage die 

wordt berekend over het inkomen van 2 jaar daarvoor. 1e 4 

maanden lage eigen bijdrage: min. €164,2 max. €833/ maand.  

Daarna hoge eigen bijdrage: €0-€2000 per maand. 

Bij 2 persoons huishouden: Altijd lage bijdrage, ongeacht 

inkomen. Wordt een echtpaar samen opgenomen dan alleen 

1e 4 maanden een lage eigen bijdrage 

Respijtzorg om de mantelzorg te 

ontlasten. Afhankelijk van de zorg 

die nodig is (indicatie), vergoedt de 

gemeente, het zorgkantoor of de 

zorgverzekeraar de nachtopvang of 

logeeropvang. 

Bij een VPT of MPT is alleen 

logeeropvang mogelijk in een WLZ-

instelling. 

    

Permanente 

woonvorm 

Verpleeghuis, 

VGZ/GGZ/ 

 Leveringsvorm altijd via zorgzwaartepakket (zzp)  

Bij zzp 6 kan bij intensieve palliatief-terminale zorg (PTZ) een 

toelage prestatie 10VV aangevraagd en gedeclareerd worden 

bij het zorgkantoor2. 

Inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over het 

inkomen van 2 jaar daarvoor. 1e 4maanden lage eigen 

bijdrage: min. €164,2 max. €833 per mnd.  

Daarna hoge eigen bijdrage:€ 0-€2000 per maand. 

 

    

Hospice zonder 

Wtzi 3 toelating 

 ( geen 

zorginstelling, 

zorg zoals thuis) 

Zorg door 

wijkverpleging (gratis) 

Vaak (vrijwillige) eigen 

bijdrage van ± €30 per 

dag = ± €900 per 

maand. Soms vergoed 

vanuit aanvullende 

verzekering. 

Zorg vaak door thuiszorgorganisatie via PGB, VPT en/of MPT 

Voor alle 3 vormen geldt een inkomensafhankelijke bijdrage 

die wordt berekend over het inkomen van 2 jaar daarvoor.  

PGB: min. €23,4 max. €641 per maand 

VPT: min. €164,2 max. €833 per maand 

MPT: min €23,4 max. €641 per maand 

Altijd lage eigen bijdrage ook al duurt het langer dan 4 

maanden. Soms daarnaast nog de eigen bijdrage van ±€30 

per dag =± €900/maand. 

Niet mogelijk 

Hospice met Wtzi 

toelating 

(Onderdeel van 

verpleeghuis, op 

2 zelfstandige 

hospices na) 

ELV palliatief (geen 

eigen bijdrage) 

 

Leveringsvorm altijd via zorgzwaartepakket (zzp) Bij zzp 6 kan 

bij intensieve palliatief-terminale zorg toelage prestatie 10VV 

aangevraagd en gedeclareerd worden bij het zorgkantoor4. 

Inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over het 

inkomen van 2 jaar daarvoor. Altijd lage eigen bijdrage ook al 

duurt het langer dan 4 maanden.  

min. €164,2 max. €833/ maand. 

 

 
Meer informatie is te vinden op www.regelhulp.nl                                                                                      Berdine Koekoek, maart 2019 
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