
Het zorgbudget voor zwaar  
zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
is een zorgbudget van 130 euro per maand 
voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat 
zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woon-
zorgcentrum verblijven of mensen van alle 
leeftijden die thuis veel (eventueel profes-
sionele) ondersteuning nodig hebben. 

Een zorgbudget is dus een maandelijkse tege-
moetkoming voor mensen die veel zorg nodig 
hebben. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij 
besteden. Dat geeft je de vrijheid om te kiezen 
welke zorg en hulp je ermee wil betalen. Vroeger 
heette dit zorgbudget “de zorgverzekering”.

Een zorgbudget van de Vlaamse 
sociale bescherming

Zorgbudgetten zijn een onderdeel van de Vlaamse 
sociale bescherming. Naast het zorgbudget voor 
zwaar zorgbehoevenden is er ook een zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood en een zorg-
budget voor mensen met een handicap. Er zijn ook 
tussenkomsten voor het kopen of huren van hulp-
middelen om je te verplaatsen zoals rolstoelen e.d. 

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij de 
zorgpremies die iedereen in Vlaanderen betaalt.  
Zo’n 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen  
elk jaar een zorgpremie.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook 
voor een heel groot deel de zorg- en personeels-
kosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, 
dagverzorgingscentra…). Het zorgt ervoor dat 
ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij 
een verblijf in een ouderenzorgvoorziening.

Zorgbudget voor  
zwaar zorgbehoevenden 
Een zorgbudget van 130 euro per maand voor 
wie thuis veel zorg nodig heeft of in het 
woonzorgcentrum verblijft.
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Het antwoord op al  
je vragen: de zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgbudget? Of 
denk je dat je er recht op hebt? Voor al die 
vragen kan je terecht bij je zorgkas. Je zorgkas 
begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, int 
je zorgpremie, betaalt je zorgbudget uit, …

Een zorgkas organiseert de Vlaamse sociale 
bescherming in opdracht van de Vlaamse over-
heid. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas 
en ook de Vlaamse overheid heeft er een.

De contactgegevens van je zorgkas vind je op  
www.vlaamsesocialebescherming.be

Meer info over dit zorgbudget vind je op 
www.vlaamsesocialebescherming.be.
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Hoe dit zorgbudget aanvragen?

• Dit zorgbudget vraag je aan bij je zorgkas.

• Gebruik het aanvraagformulier dat je 
vindt op onze website:  
www.vlaamsesocialebescherming.be/ 
zorgbudget-voor-zwaar-zorg-
behoevenden

Wanneer aanvragen?

• Zodra je zorgbehoevend bent. Je zorg-
behoevendheid zal gemeten worden, 
dat kan voor of na je aanvraag. 

• Of zodra je bent verhuisd 
naar een woonzorgcentrum of 
psychiatrisch verzorgingstehuis.

Je kan dit zorgbudget krijgen vanaf 
vier maanden na je aanvraag. 

Automatisch het zorgbudget krijgen

In sommige situaties krijg je automatisch het 
zorgbudget en hoef je het niet aan te vragen. Je 
krijgt het bijvoorbeeld automatisch als je hulp 
krijgt van een erkende dienst voor gezinszorg of 
aanvullende thuiszorg, of een erkende dienst voor 
logistieke hulp, en die dienst heeft vastgesteld 
(en gemeten) dat je zwaar zorgbehoevend bent. 

Vanaf 1 april 2019 zal je dit zorgbudget ook 
automatisch krijgen als je verblijft in een door 
Vlaanderen erkend woonzorgcentrum.

Krijg je het zorgbudget automatisch, dan zal 
je zorgkas je daarvan verwittigen. In andere 
gevallen moet je het dus zelf aanvragen.

Voorwaarden
Er zijn een paar voorwaarden voor 
zwaar zorgbehoevenden: 

1.  Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse 
sociale bescherming om een zorgbudget 
te kunnen krijgen. Aansluiten doe je door 
de jaarlijkse zorgpremie te betalen aan een 
zorgkas (als je ouder bent dan 25 jaar).

2.  Je moet zwaar zorgbehoevend zijn en dat 
bewijzen met een attest of meting van je 
zorgzwaarte (= een “indicatiestelling”).

•  Woon je in een erkend woonzorgcentrum 
of psychiatrisch verzorgingstehuis? 
Dan heb je zeker recht op dit zorgbudget. 
Bewijs dat met een verblijfsattest van je 
residentiële zorgvoorziening. De voorziening 
waar je verblijft kan je dat bezorgen.

•  Woon je thuis? Je moet je zorgbe-
hoevendheid laten meten. Er bestaan 
bepaalde schalen die meten hoe zorg-
behoevend iemand is en daar een getal 
of “score” op zetten. We noemen dat een 
“indicatiestelling”. Woon je nog thuis, dan 
heb je een indicatiestelling nodig met 
zo’n score om dit zorgbudget te kunnen 
krijgen. Afhankelijk van welke zorg jij 
thuis krijgt, heb je misschien al zo’n 
indicatiestelling en score gekregen. Vraag 
je ziekenfonds of zorgkas om advies. 

Meten hoe zorgbehoevend  
je bent
Als je thuis woont en dit zorgbudget wil krijgen, moet 
er gemeten worden hoe zorgbehoevend je bent.  
Dat gebeurt met verschillende soorten meet-
instrumenten of “schalen”. Die hebben namen zoals  
“de Katz-schaal”, de “BEL-profielschaal”,  
de “medisch-sociale schaal”…. 

Zo’n meting gebeurt als je de hulp inschakelt 
van thuisverpleging of thuiszorg (zoals een 
dienst voor gezinszorg), of ook als je naar een 
woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum of 
centrum voor kortverblijf gaat. Je kan je zorg-
behoevendheid ook laten meten door iemand 
van een dienst voor gezinszorg, een OCMW of de 
Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

65+ en zorgbehoevend? 
Misschien heb je ook 
recht op een zorgbudget 
voor ouderen met een 
zorgnood. Dat mag je 
combineren met dit 
zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden. Vraag 
raad aan je zorgkas.

Er is geen minimum- of maximumleeftijd om dit zorg-
budget te kunnen krijgen. Ook zwaar zorgbehoevenden 
jonger dan 25 jaar kunnen dit zorgbudget aanvragen. 

Je mag dit zorgbudget combineren met andere 
zorgbudgetten en met de meeste andere tegemoet-
komingen van de overheid. Je kan het zorgbudget 
echter niet krijgen als je een “persoonsvolgend budget” 
of “persoonlijk assistentiebudget” krijgt van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap of 
verblijft in bepaalde gehandicaptenvoorzieningen.


