
Welkom

“Mijn partner wordt opgenomen en nu? “



Wie ben ik

• Nancy Bekkering
• Onafhankelijke cliëntondersteuner
• Mantelzorgmakelaar
• Mantelzorger



• Wat als thuis niet meer gaat
• Indicaties
• Wachtlijst
• Verhuizen
• Pauze
• Financiële gevolgen
• Emotionele gevolgen
• Napraat/nazit

Programma van vanavond



Wat als het thuis niet meer 

gaat

• Bespreek het met huisarts, 
wijkverpleegkundige of 
casemanager

• Respijtzorg inzetten 
• Indicatie aanvragen



Indicatie wanneer en hoe
• Van WMO naar WLZ
• Indicatie van het CIZ voor Wet 

langdurige zorg (WLZ)
• Wie vraagt aan?

• Wijkverpleegkundige
• Casemanager
• Clientondersteuner
• Zelf
• Rol CIZ, 



Indicatie is er en dan?

• Welke verpleeghuizen/woonzorgcentra zijn 
passend bij indicatie.

• WMO indicaties vervallen, financiering nu 
door Zorgkantoor, behalve taxipas en evt
rolstoel

• Thuiszorg wordt niet meer betaald door 
zorgverzekering maar door Zorgkantoor

• Ondersteuningsmogelijkheden



Wachtlijst:

• Moet je plaats accepteren of is weigeren 
mogelijk

• Hoe gaat het met zorg thuis
• Overbruggingszorg
• Wat heeft mantelzorger nodig om overeind 

te blijven 



Dan komt de verhuizing

• Overschrijven ja/nee
• Andere gemeente
• Consequenties
• Andere 

provincie/zorgkantoor



Pauze



Financiële gevolgen
• Eigen bijdrage WMO is € 19,00 p/m
• Bij een WLZ indicatie gaat eigen bijdrage 

op basis van inkomen en vermogen
• Hoge eigen bijdrage
• Lage eigen bijdrage
• AOW voor alleenstaande ja of nee
• Huurtoeslag en zorgtoeslag
• Beiden een WLZ indicatie

• Voorbeelden :



Normen CAK:

• Uitgangspunt voor dit jaar  is inkomen van  2018
• Alleenstaanden AOW bedraagt: € 15206,00
• AOW voor echtparen: € 10470,00 pp
• Pensioen telt mee
• Spaargeld:  4% boven de € 30000,00 telt mee
• Vermogen in box 2 belasting
• Op hetcak.nl staat een rekenhulp



Voorbeeld 1
Echtpaar, eigen woning, Inkomen, beiden AOW en 1 pensioen 
van  vermogen € 50000,-- AOW leeftijd, 1 van beide gaat naar 
verpleeghuis 
AOW 2 x € 10470 € 20940 
Pensioen  €10000 
Vermogen € 50000 
Eigen woning  

 
Eigen bijdrage CAK: 
€ 266,18  
Zorgtoeslag: € 72 gezamenlijk 
 
Wat gebeurt er als dit echtpaar kiest voor een AOW voor 
alleenstaanden 
 
Eigen bijdrage CAK: 1e 4 maanden € 217,00 na 4 maanden 
€ 1383,00 
Bij alleen AOW (zonder pensioen) : € 169,00 na 4 maanden 
€ 680 
Zorgtoeslag: € 104 per persoon 



Voorbeeld 2

AOW en klein pensioen € 14121 
Partner AOW € 11395 
Vermogen € 28000 
Huurwoning Huur € 570,00 

 
Eigen bijdrage CAK: € 202,00 
Keuze alleenstaande AOW na 4 maanden € 599 
 
Geen alleenstaande AOW toch huurtoeslag omdat  partner op 
ander adres staat ingeschreven 
Huurtoeslag: € 293,00 
Zorgtoeslag is gezamenlijk € 153 



Voorbeeld 3

AOW + pensioen € 35000 
AOW + pensioen € 35000 
Vermogen € 80000 
Eigen woning  

 

Eigen bijdrage CAK  € 610,00 

Bij alleenstaande AOW en vermogen verdeeld en pensioen na 4 maanden € 2262,58 



Berekeningen allemaal op basis van opname in een verpleeghuis. 

Wordt zorg thuis verleend is altijd lage eigen bijdrage. 

Zorg in kleinschalig woonvorm waarbij er huur betaald wordt geeft ook een lage 

eigen bijdrage 

 

NB 

Met name door inkomen gaat eigen bijdrage omhoog, vermogen heeft minder invloed 

wordt maar voor 4% meegenomen 

Bij deze berekeningen is niet meegenomen effecten bij belastingaangifte (ivm eigen 

woning forfait en dergelijke) Vraag altijd bij je belastingadviseur de gevolgen voor 

belasting 

Waar rekening mee houden



Dit zegt SVB

Dit zegt SVB:

Via volgende link meer info over de keuze alleenstaande AOW.
Eenmaal aangepast kan het niet meer teruggedraaid worden.

https://www.svb.nl/nl/aow/alleen-wonen-of-met-1-of-meer-
personen/u-woont-met-1-persoon

https://www.svb.nl/nl/aow/alleen-wonen-of-met-1-of-meer-personen/u-woont-met-1-persoon


Emotionele gevolgen

• Tot opname begeleiding casemanager
• Naast al het geregel doet het ook wat met 

de partner die thuis blijft
• Wie kan begeleiden ondersteunen: 

Praktijkondersteuner huisarts
• Maatschappelijk werker
• Welzijnswerker/buurtwerker



Vragen?

• Heeft u nog algemene vragen stel ze 
gerust

• Voor persoonlijke vragen is straks nog tijd



Clientondersteuning 



• Bedankt voor uw aandacht!

• Tijd voor napraat nazit

Einde presentatie


