
ZORG VOOR ELKAAR
Wie ziek is, kan in België rekenen op de fede
rale sociale zekerheid voor de terug betaling 
van dokterskosten, medicatie en andere 
ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, 
heb je vaak nog een hoop andere kosten. 

In dat geval kan je rekenen op de Vlaamse sociale 
bescherming. Die geeft een zorgbudget aan zorgbe-
hoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere 
loophulpmiddelen en investeert in zorgvoorzieningen 
zoals woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen  
en -voorzieningen. Daarnaast staat de Vlaamse 
sociale bescherming in voor vergoedingen 
van zorg- of hulpverleners voor hun deelname 
aan een multidisciplinair overleg.

Zorgbehoevenden staan sterker

Dankzij de Vlaamse sociale bescherming staan 
zorgbehoevenden sterker. Met een zorg
budget kunnen ze de mensen vergoeden die 
hen elke dag helpen of extra kosten opvangen 
die ze als zorgbehoevenden hebben. 

Ze kunnen rolstoelen of andere stap- en loop-
hulpmiddelen kopen of huren, zonder die 
(volledig) zelf te moeten betalen. En een groot 
deel van de zorg- en personeelskosten in woon-
zorgcentra, andere ouderenvoorzieningen, 
revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen wordt 
betaald door de Vlaamse sociale bescherming.

VLAAMSESOCIALEBESCHERMING.be

Ook jij betaalt daarom elk jaar  
een solidaire zorgpremie.  
Zo verbeter je de levenskwaliteit van meer 
dan 300.000 zorg behoevenden in Vlaanderen.
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Het antwoord op al  
je vragen: de zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgpremie?  
Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? 
Hoe geraak je aan een mobiliteitshulp
middel? Voor al die vragen kun je terecht 
bij je zorgkas. Je zorgkas begeleidt je bij een 
aanvraag, geeft advies, int je zorgpremie, 
betaalt je zorgbudget uit, betaalt de 
verstrekker van je mobiliteitshulpmiddel... 

Een zorgkas organiseert in opdracht van de 
Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. 
Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je 
zorgkas. 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 ook op  
www.vlaamsesocialebescherming.be.  
Je vindt er onder andere de precieze 
voorwaarden om recht te hebben op 
een zorgbudget of een tussenkomst 
voor een mobiliteitshulpmiddel. 
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MOBILITEITSHULP- 
MIDDELEN
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een  
beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te  
verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming  
een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Een 
rolstoel, elektrische scooter, duw-wandelwagen,  
driewielfiets, ...

De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot 
stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur 
van een mobiliteitshulpmiddel en in de kosten voor het 
onderhoud en de herstellingen van dat hulpmiddel.

Meer dan 100.000 mensen in Vlaanderen maken 
vandaag al gebruik van een mobiliteitshulpmiddel.

Ook grote investeringen in de 
ouderenzorg en revalidatiesector

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor 
een heel groot deel de zorg- en personeelskosten in 
de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgings- 
centra…), revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen. 
De zorgkassen betalen dat rechtstreeks aan de voor- 
zieningen. Het is dus niet iets dat je zelf krijgt of  
aanvraagt, maar het zorgt ervoor dat ouderen en  
revalidanten lang niet alles zelf hoeven te betalen  
bij een verblijf of behandeling in een ouderen-
voorziening, revalidatieziekenhuis of -voorziening.

In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je  
kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende  
zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten  
voor gezinszorg of centra voor geestelijke  
gezondheidszorg.

 ONTDEK DE GETUIGENISSEN OP 
vlaamsesocialebescherming.be

JE ZORGPREMIE  
KOMT GOED TERECHT

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij 
jouw solidaire zorgpremie. Net als ruim 4,7 
miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk 
jaar een zorgpremie. In 2023 bedraagt die 58 euro 
(of 29 euro voor mensen met een laag inkomen). 
Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.

HOE JE ZORGPREMIE HET 
VERSCHIL MAAKT?

ZORGBUDGETTEN
Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoet 
koming voor mensen die veel zorg nodig hebben. 
Meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in 
Vlaanderen krijgen er een om hun levenskwaliteit 
te verbeteren. Er zijn verschillende categorieën. 

•  Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
van 135 euro/maand. Het gaat om ouderen die 
in een woonzorgcentrum verblijven of mensen 
die thuis veel (eventueel professionele)  
ondersteuning nodig hebben. 

•  Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
van maximaal 683 euro/maand (situatie op  
1 december 2022). Het is een inkomensafhanke-
lijk zorgbudget voor 65+’ers met een zorgnood  
en een laag inkomen.

•  Een zorgbudget voor mensen met een 
handicap van 300 euro/maand.  
Dit is uitdovend. Het wordt dus niet meer 
toegekend aan nieuwe personen. 

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de  
zorgpremies aan met meer dan 2 miljard euro 
(vooral om zorg- en personeelskosten te betalen 
in de ouderenzorg, revalidatieziekenhuizen en 
-voorzieningen). Met jouw zorgpremie én belastings-
geld ben je dus solidair met honderd duizenden 
zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. 

Wie een zorgbudget krijgt, 
mag het vrij besteden. 

Elke zorgbehoevende 
heeft andere kosten. Een 
zorgbudget spendeer 
je aan wat je wil. 
Vervoer, dieetvoeding, 
verzorgingsmateriaal, 
kinesitherapie, de 
eigen bijdrage in het 
woonzorgcentrum... 


