
Over dit overzicht

Technologie voor zorg en ondersteuning in 
de wijk is er in overvloed. Maar hoe worden 
deze technologieën gefinancierd? Dit figuur 
geeft een weergave van technologieën die 
mogelijk gefinancierd kunnen worden. 

Klik op de regeling om te zien wat u kunt 
doen om financiering te organiseren. 

Hoe financier ik technologie in de wijk?
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WMO: Maatwerkvoorzieningen

Hulpmiddelen om de zelfredzaamheid te bevorderen worden via 
de Wmo vergoed. In een beschikking bij de gemeente is 
geregeld welke hulpmiddelen onder de maatwerkvoorziening 
vallen. Omdat gemeentes dit zelf beslissen,  kan dit per 
gemeente verschillen. Meer informatie:

• Hulpmiddelenwijzer>

• Regelhulp>

Innovatiebudget 

Het innovatiebudget geeft soms ruimte om technologieën uit te 
proberen en te kijken of ze kunnen worden opgenomen in de 
maatwerkvoorzieningen. Er is een grote diversiteit tussen 
gemeenten in de mogelijkheden en hoogte van dit budget. Een 
voorbeeld van een mogelijkheid is de try&buy-regeling. De 
gemeente financieert een technologie dan bijvoorbeeld het 
eerste half jaar, zodat de inwoner de technologie eerst kan 
uitproberen, voordat hij beslist of hij deze aanschaft. Zie voor 
praktijkvoorbeelden onze interviewreeks met gemeenten. Meer 
informatie>

Zvw: Basislijst voorzieningen

Voorwaarde voor de basislijst voorzieningen, is dat het om een hulpmiddel 
moet gaan dat noodzakelijk is voor behandeling, verpleging, revalidatie, 
verzorging of compensatie van een zintuigelijke beperking. Meer 
informatie>

Aanvullende verzekeringen

Afhankelijk van de aanvullende verzekering en verzekeraar is de eigen 
bijdrage lager of wordt er een vergoeding gegeven voor een hulpmiddel. 
Meer informatie vindt u in de zorgverzekeringspolis van uw cliënt. 

NZa-beleidsregel (2 opties:)

1. Screen-to-screenregeling: financiering via zorgorganisatie van 4 uur 
wijkverpleging per maand bovenop de nodige zorg voor de cliënt. De 
zorgverzekeraar vergoedt maximaal tot het budgetplafond. Meer 
informatie>

2. Farmaceutische telezorg: financiering via zorgorganisatie van 2,5 uur 
wijkverpleging per maand bovenop de nodige zorg voor de cliënt. De 
zorgverzekeraar vergoedt maximaal tot het budgetplafond. Meer 
informatie>

Prestatie ‘beloning op maat’ via aanspraak wijkverpleging

De prestatie ‘beloning op maat’ biedt ruimte om onderling op lokaal niveau 
afspraken te maken over het belonen van innovatie, kwaliteit, uitkomsten 
van zorg en over de bediende doelgroep. CZ biedt bijvoorbeeld extra 
financiering voor het op afstand monitoren van cliënten middels 
leefstijlmonitoring. Zo kan een zorgorganisatie nu 3 uur wijkverpleging per 
maand boven op het plafondbudget declareren. Wel moet een 
zorgorganisatie binnen 3 jaar starten met terugbetalen van de extra 
financiering. Zie voor meer uitleg over dit praktijkvoorbeeld de 
interviewreeks. Meer informatie>
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https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/vergoedingen/wet-maatschappelijk-ondersteuning-wmo/#title-2
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hulpmiddelen-kopen
https://www.vilans.nl/producten/model-financiering-van-technologie-in-de-wijk
https://www.vilans.nl/producten/model-financiering-van-technologie-in-de-wijk
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/h/hulpmiddelen-algemeen-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/h/hulpmiddelen-algemeen-zvw
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://www.vilans.nl/producten/model-financiering-van-technologie-in-de-wijk


Aftrekbaar bij 
belastingdienst:

Aftrek zorgkosten (2 opties:) 

1. De kosten voor een zorgrobot mogen van de belasting 
worden afgetrokken. De belastingdienst ziet een robot 
als zorgrobot wanneer de robot: 

• Iemand met beperkingen in arm- en handfunctie 
helpt bij het eten en drinken. 

• Spelletjes doet of lichamelijke activiteiten voorstelt. 

• In de gaten houdt of het gas uit is en de ramen dicht 
zijn.

• Iemand eraan herinnert te eten.

Meer informatie>

2. Cliënten mogen de kosten voor bepaalde hulpmiddelen 
aftrekken. Dit zijn de kosten die niet onder het verplicht 
en vrijwillig eigen risico of verplichte eigen bijdrage 
vallen. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten 
die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen 
worden gebruikt. Meer informatie>

Wlz: Volledig pakket thuis 

De WLz vergoedt woonvoorzieningen en -hulpmiddelen 
die nodig zijn om het verblijf thuis mogelijk te maken. 
Daarbij geldt een maximum te besteden bedrag. 
Hierdoor moet het soms kostenbesparend zijn om een 
hulpmiddel in te zetten, omdat de baten anders niet 
opwegen tegen de kosten. Meer informatie>

NZa-beleidsregel (2 opties:)

1. Screen-to screen-regeling: financiering via 
zorgorganisatie van 4 uur wijkverpleging per maand 
bovenop de nodige zorg voor de cliënt. Het 
zorgkantoor vergoedt maximaal tot het 
budgetplafond. Meer informatie>

2. Farmaceutische telezorg: financiering via 
zorgorganisatie van 2,5 uur wijkverpleging per 
maand bovenop de nodige zorg voor de cliënt. Het 
zorgkantoor vergoedt maximaal tot het 
budgetplafond. Meer informatie>

Participatiewet: Voorzieningen voor werk

De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken, 
maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Zo kunnen 
bijvoorbeeld werkplek aanpassingen vergoed worden of 
hulpmiddelen die nodig zijn om werken mogelijk te maken. 
Soms worden hier ook hulpmiddelen uit betaald die 
mensen helpen te participeren in de maatschappij, ook als 
dit niet in de vorm van betaald werk is. Meer informatie>

WIA/WAO: Voorzieningen voor werk

Ongeacht gebruik van andere regelingen, geldt deze 
regeling voor hulpmiddelen op de werkvloer. Als een 
cliënt met een hulpmiddel de verdiencapaciteit 
helemaal of voor een deel terug kan krijgen, wordt het 
hulpmiddel via de WIA vergoed. Meer informatie>
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/zorgrobots
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/hulpmiddelen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/2/
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/index.aspx
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