Heeft u veel zorgkosten
en kunt u extra
ondersteuning gebruiken?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking of
chronische ziekte het vaak financieel zwaar hebben. Dit komt
omdat zij hogere zorgkosten hebben. Maar ook omdat niet
alle kosten vergoed worden en door een stapeling van kosten.
Heeft u ook veel zorgkosten? Lees dan hieronder wat de
mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning.

Controleer of u de
maximale zorgtoeslag
ontvangt. Kijk hiervoor
op de website van
de Belastingdienst
www.toeslagen.nl.

Bekijk of u specifieke
zorgkosten als
aftrekpost kunt
opgeven bij de aangifte
Inkomstenbelasting.
U betaalt dan minder
inkomstenbelasting.

I nformeer naar ondersteuningsmogelijkheden
via de Wmo, Wet maatschappelijke
ondersteuning. U kunt in aanmerking komen
voor ondersteuning in het huishouden, hulp
bij vervoer en woningaanpassing. Uw huidige
collectieve zorgverzekering vergoedt de eigen
bijdrage voor de Wmo tot € 230 per jaar.
Voor meer informatie over de Wmo kijkt u op
de website van de gemeente waar u woont.

		Ga na of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Het is dan misschien mogelijk
om de extra kosten die u moet maken door een beperking of chronische ziekte vergoed
te krijgen. Het gaat dan om onderstaande kosten:
	extra kledingkosten bij sterke vermagering of gewichtstoename door ziekte, abnormale
kledingslijtage door gebruik van kunst- of hulpmiddelen of bij slijtage door het vaak moeten
wassen van kleding door bijvoorbeeld incontinentie.
	extra stook -en energiekosten bij koudegevoelige aandoeningen, frequent opladen van accu’s
van elektrisch bediende rolstoel of door extra wassen van kleding.
 kosten voor een alarmsysteem bij medische aandoening of ouderdom.
 medische reiskosten.
 medisch noodzakelijke kosten van dieetproducten.
 kosten voor extra veel noodzakelijke fysiotherapiebehandelingen.
 behandelingskosten van sommige huidaandoeningen.
 kosten van medisch noodzakelijke hulpmiddelen (o.a. hoortoestel, pruik, steunzolen).
 tandartskosten.
 kosten voor medisch noodzakelijke voetbehandeling.
Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van de bijzondere bijstand op de website van
het Werkplein Hart van West-Brabant: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzonderebijstand.
Of bel naar (076) 750 35 00 op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur.

