
 
 

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een 
financiële vergoeding. Hier leest u meer over deze regeling.  

Voorwaarden 

 U bent 21 jaar of ouder, bent u tussen de 18 en 21 jaar, bel dan 0593 -  53 92 22; 
 U heeft minimaal € 200,00 zelf betaald aan het wettelijk eigen risico in dat 

kalenderjaar; 
 U heeft nog geen compensatie ontvangen over dat kalenderjaar (bijvoorbeeld in een 

andere gemeente waar u eerst woonde); 
 U staat ingeschreven in de gemeente Midden-Drenthe; 
 U verblijft rechtmatig in Nederland; 
 U woont niet in een asielzoekerscentrum; 
 U zit niet in de gevangenis; 
 U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld; 
 U kunt de gemaakte kosten aantonen en alle gevraagde gegevens aanleveren; 
 U voldoet aan een van de onderstaande kolommen. 

    

 
  

 
 
 
 
  
  
    
 
 
  
 
      
 
 

 

Ontvangt u een uitkering op basis van de Participatiewet, dan kunt u  een verkorte aanvraag 
indienen. Uw inkomen en vermogen zijn al bij ons bekend. Vermogen in een eigen woning 
telt niet mee in de beoordeling van deze regeling!! 

Zorgkostenregeling 

Compensatie eigen risico zorgverzekering 
Normen en bedragen per 1 juli 2017 

 

Alleenstaande 
van 21 jaar en 

ouder 

Inkomen lager 
dan € 1.030,91 

Vermogen 
lager dan  

€ 5.940,00 

Alleenstaande 
ouder 

van 21 jaar en 
ouder 

Gehuwden 
en samen-
wonenden 
van 21 jaar 
en ouder 

Pensioen- 
gerechtigde 

Alleenstaande  

Pensioen- 
gerechtigde 
gehuwden 
en samen-
wonenden, 
tenminste 1 
pensioen-

gerechtigde  

Verblijf in 
een 

inrichting  
van 21 jaar 
en ouder 

Inkomen lager 
dan € 1.030,91 

Vermogen 
lager dan  

€ 11.880,00 

Inkomen 
lager dan  

€ 1.472,72 

Vermogen 
lager dan  

€ 11.880,00 

Inkomen lager 
dan  

€ 1.173,37 

Inkomen 
lager dan  

€ 1.602,90 

Inkomen 
lager dan  
€ 326,40 

Vermogen 
lager dan  

€ 5.940,00 

Vermogen 
lager dan  

€ 11.880,00 

Vermogen 
lager dan  

€ 5.940,00 

Bent u tussen de 18 en 21 jaar of twijfelt u of er recht is op deze regeling, bel dan 0593 - 53 92 22 of 
www.middendrenthe.nl 


