
Hoe organiseert u deeltijdverblijf?

• Vraag of uw zorgaanbieder deeltijdverblijf aanbiedt, of informeer naar de mogelijkheden 
bij uw zorgkantoor.

• Uw zorgaanbieder helpt u met de aanvraag van deeltijdverblijf bij het zorgkantoor.
• Het zorgkantoor beoordeelt of deeltijdverblijf in uw situatie mogelijk is.

Wat is deeltijdverblijf?

Deeltijdverblijf is gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling wonen. Bijvoorbeeld:
• Om en om een week in een instelling en een week thuis. 
• Iedere week 4 etmalen in de instelling.
• De ene week 5 en de andere week 4 dagen in de instelling.

Meer of minder dagen in de instelling is geen deeltijdverblijf.

Hoe werkt deeltijdverblijf?

• Voor de zorg thuis kunt u kiezen 
tussen een modulair pakket thuis (mpt) en een 
persoonsgebonden budget (pgb). 

• In de instelling krijgt u de zorg die hoort bij 
‘zorg zonder behandeling’ (zie het Wlz-kompas
op Zorginstituutnederland.nl)

• Hulpmiddelen neemt u mee naar de instelling 
en naar huis. Als dat niet kan, kunt u een 
tweede exemplaar aanvragen. De verstrekker 
bepaalt of een tweede exemplaar mogelijk is.

De eigen bijdrage

• Cliënten van 18 jaar en ouder betalen 
een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. 

• De eigen bijdrage kan veranderen als u kiest 
voor deeltijdverblijf. Dit hangt af van het 
gemiddelde aantal dagen verblijf dat u kiest:

⁻ 7 dagen per 14 dagen: lage eigen bijdrage.
⁻ Meer dan 7 dagen per 14 dagen: hoge eigen 

bijdrage.

Informatie over eigen bijdrage: www.hetcak.nl

Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Deels thuis en deels in een zorginstelling wonen

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een Wlz-instelling wonen. Deeltijdverblijf 
biedt (ouders van) cliënten de mogelijkheid om zorg thuis en zorg in een instelling te 
combineren. Hiermee blijft zorg thuis langer mogelijk en/of is een geleidelijke overgang naar 
wonen in een Wlz-instelling mogelijk.  

Kijk op www.informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie over deeltijdverblijf. 
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Inschrijving gemeente

Staat u of uw kind thuis ingeschreven 
en kiest u voor deeltijdverblijf? 
Dan hoeft u geen adreswijziging door te geven 
aan uw gemeente.

Zorg uit de Zorgverzekeringswet

U (of uw kind) houdt de eigen huisarts, 
tandarts en apotheek. De zorg van de huisarts, 
mondzorg en medicijnen worden vanuit de 
zorgverzekering betaald. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
http://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

