
Het zorgbudget voor  
ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt 
inkomen en gezondheidsproblemen. Hoeveel 
zorgbudget je krijgt, hangt bij dit zorgbudget af 
van je zorgzwaarte en je inkomen. Dat bedrag 
kan dus van persoon tot persoon verschillen. 

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming 
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 tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden“.

Een zorgbudget van de Vlaamse 
sociale bescherming

Zorgbudgetten zijn een onderdeel van de Vlaamse 
sociale bescherming. Naast het zorgbudget voor 
ouderen is er ook een zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden en een zorgbudget voor mensen 
met een handicap. Er zijn ook tussenkomsten voor 
het kopen of huren van hulpmiddelen 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 
personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, 
dagverzorgingscentra…). Het zorgt ervoor dat ouderen 
lang niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf in 
een ouderenzorgvoorziening.
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Zorgbudget  
voor ouderen  
met een zorgnood 
Een zorgbudget voor 65’+ers met een zorgnood. 
Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het 
inkomen en van de zorgzwaarte.
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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  
Je vindt er ook meer info over de inkomens-
grenzen die gelden voor dit zorgbudget en 
hoeveel dit zorgbudget kan bedragen.
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Hoe dit zorgbudget aanvragen?

• Het zorgbudget voor ouderen met een 
zorgnood vraag je online aan via onze website 
www.vlaamsesocialebescherming.be/ 
zorgbudget-voor-ouderen-
met-een-zorgnood 

Of ga naar de dienst maatschappelijk werk van 
je ziekenfonds of naar het OCMW of de maat-
schappelijk werker van je gemeente om een 
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
aan te vragen. Breng deze gegevens mee:

•  De naam van je huisarts of de 
arts die je handicap opvolgt.

•  Je identiteitskaart en je pincode.

•  Je bankrekeningnummer.

•  Eventueel de contactgegevens van 
iemand die je helpt bij de aanvraag.

Verwittig je behandelend arts als 
je een aanvraag doet.

Voorwaarden
Er zijn een paar voorwaarden om een zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood te kunnen krijgen. 

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 65 jaar of ouder zijn. 

3.  Je gezinsinkomen en -vermogen mag bepaalde 
grenzen niet overschrijden. Die grenzen 
hangen af van de samenstelling van je gezin.

4.  Je gezondheidsproblemen moeten van die 
aard zijn dat ze een zware impact hebben op 
je dagelijkse activiteiten (je “zelfredzaamheid”). 
Het gaat dan om dingen zoals jezelf kunnen 
verzorgen en aankleden, eten en eten bereiden, 
je verplaatsen enzovoort. Dat wordt gemeten.

In Brussel
Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
dan kan je geen aanvraag voor een zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood indienen in 
Vlaanderen. Neem contact op met Iriscare. Deze 
instantie behandelt de aanvragen voor een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor 
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Je zelfredzaamheid meten 
Om dit zorgbudget te krijgen, moet er 
gemeten worden in welke mate je nog 
voor jezelf kan zorgen. Dat gebeurt op het 
moment dat je dit zorgbudget aanvraagt. 

Het zijn artsen van de “Directie-generaal Personen 
met een Handicap” die dat meten. Zij vragen 
medische informatie op bij je arts of specialist om 
je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom 
je behandelend arts als je een aanvraag doet. Je 
kan ook uitgenodigd worden voor een onderzoek.

Voor de meting kijken ze naar 
deze dagelijkse activiteiten:

je verplaatsen

eten bereiden en opeten

je verzorgen en aankleden

je woning onderhouden en huishoudelijke  
activiteiten doen

gevaar inschatten en vermijden

contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 
3 punten krijgen:

0 punten = geen moeilijkheden

1 punt = weinig moeilijkheden

2 punten = grote moeilijkheden

3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Je moet minstens 7 punten behalen op deze 
“schaal van zelfredzaamheid” om een zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood te krijgen.Je mag dit zorgbudget combineren met 

andere zorgbudgetten en met de meeste 
andere tegemoetkomingen van de overheid. 
Je kan dit zorgbudget niet combineren met 
een inkomensvervangende tegemoetkoming 
of een integratietegemoetkoming.
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