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Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Heeft u meer dan € 75,- 
aan verplicht eigen risico voor de zorgverzekering betaald? Dan kan het 
zijn dat u recht heeft op één of meerdere financiële vergoedingen uit de  
zorgkostenregeling.

Compensatie niet vergoede zorgkosten
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u € 250,00 ontvangen.

Onder niet vergoede zorgkosten vallen kosten voor noodzakelijke  
medicijnen of behandelingen die niet of niet volledig vergoed worden door de  
zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld kosten die u moet betalen aan het wettelijk  
eigen risico voor medicijnen, behandelingen in het ziekenhuis, bij een  
specialist, fysiotherapeut enz.

Onder niet vergoede zorgkosten vallen ook noodzakelijke kosten die niet  
vergoed worden voor brillen, lenzen, gehoorapparaat, gebitsprothese,  
orthopedisch schoeisel, steunzolen of een rollator.

Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Minimaal € 75,00 zelf hebben betaald aan zorgkosten bijvoorbeeld  
    aan het wettelijk verplichte eigen risico in dat kalenderjaar.
 • Voldoen aan de algemene voorwaarden.

Let op: Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, dan ontvangt u voor 
deze kosten een compensatie van het UWV. Met ingang van 2018 heeft u  
daarnaast recht op een aanvullende vergoeding van € 100,- van de gemeente 
als u aan onze voorwaarden voldoet.

Compensatie eigen risico zorgverzekering
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u € 100,00 ontvangen.

Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Minimaal € 200,00 zelf hebben betaald aan het wettelijk verplichte  
    eigen risico in dat kalenderjaar.
 • Nog geen compensatie hebben ontvangen over dat kalenderjaar  
    (bijvoorbeeld in een andere gemeente waar u eerst woonde).
 • Voldoen aan de algemene voorwaarden.

Vergoeding kosten gehandicaptenparkeerkaart 
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u € 87,30 ontvangen.

Om in aanmerking te komen moet u:

 • Een Gehandicaptenparkeerkaart toegekend hebben gekregen.
 • De kosten van de Gehandicaptenparkeerkaart hebben betaald.
 • Voldoen aan de algemene voorwaarden.

Vergoeding eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening of Wlz-voorziening
Als uw zorgverzekering de eigen bijdrage voor een Wmo- of Wlz-voorziening 
niet dekt, dan kunt u € 7,00 per maand ontvangen tot u over kunt stappen op 
de Collectieve Ziektekostenverzekering van de gemeente. Voor echtparen is 
dat € 8,00.

Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Een eigen bijdrage betalen voor een Wmo- of Wlz-voorziening.
 • Voldoen aan de algemene voorwaarden.

Vergoeding voor een maaltijdvoorziening of een speciaal dieet 
Als u bijzondere, noodzakelijke meerkosten heeft die niet door bijv. de  
zorgverzekering vergoed worden, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand. Voorbeelden hiervan zijn een maaltijdvoorziening, een speciaal dieet 
of meerkosten in verband met incontinentie.

Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Bijzondere bijstand aanvragen zodra u te maken krijgt met deze  
    extra kosten die voor u noodzakelijk zijn.
 • Een medische indicatie hebben voor deze kosten.
 • Voldoen aan de algemene voorwaarden.



Algemene voorwaarden voor de Zorgkostenregeling

• U staat ingeschreven in de gemeente Midden-Drenthe.
• U bent 18 jaar of ouder.
• Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm. 
• Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de grenzen die genoemd wor-
den in de Participatiewet. Een eigen woning telt voor deze regeling niet 
mee voor het vermogen.
• U mag niet eerder een tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben 
ontvangen in dat kalenderjaar.
• U moet de kosten kunnen aantonen en alle gevraagde gegevens aan-
leveren. 
• U verblijft rechtmatig in Nederland.
• U bent Nederlander of een daaraan gelijk gestelde.

Kijk voor meer informatie op de website www.middendrenthe.nl en 
zoek op “Zorgkostenregeling” of bel met de gemeente (0593) 539 222.

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon: (0593) 539 222.
Internet: www.middendrenthe.nl 
Email: gemeente@middendrenthe.nl 


