Mijn partner
verhuist naar een

zorginstelling
Tips voor mantelzorgers
Wanneer uw partner blijvend wordt
opgenomen in een zorginstelling, dan
komt er veel op u af. Uw dagelijkse
leven verandert van de een op de
andere dag. Maar ook op administratief en financieel gebied gebeurt er
van alles. Wij hebben een aantal
zaken voor u op een rijtje gezet. Op
onze website vindt u bij Thema’s/Mijn
partner verhuist naar een
zorginstelling onze uitgebreide
informatie.

Administratieve zaken
Wilt u de post voor uw
partner op uw huisadres
blijven ontvangen? Vraag
dan een briefadres aan bij uw
eigen gemeente. De
gemeente past het aan in de
Basisregistratie Personen
(BRP). Onder andere SVB,
CAK en zorgverzekeraars
hebben toegang tot de BRP.

www.mantelzorgcentrum.nl
info@mantelzorgcentrum.nl

0224 - 74 50 59
0223 - 74 70 09
072 - 56 27 618
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Praktische zaken
Had uw partner huishoudelijke
hulp vanuit de WMO? Dan
wordt dit stopgezet, tenzij u
met de WMO kunt regelen dat
de huishoudelijke hulp op uw
naam komt te staan. Hulpmiddelen voor uw partner,
zoals een rolstoel, moet u weer
inleveren.
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Financiële zaken
Voor het verblijf in de
zorginstelling van uw partner
betaalt u een eigen bijdrage
aan het CAK. Het eigen huis
telt niet mee in de berekening
voor de eigen bijdrage. Heeft u
een huurhuis? Met een WLZindicatie thuis bestaat al een
kans op huurtoeslag of hogere
huurtoeslag.

Zodra een van de twee partners
in de zorginstelling woont,
ontvangt u een brief van de SVB,
waarin u de keus krijgt om beiden
in plaats van gehuwden AOW
een ongehuwden AOW te
ontvangen. Veel mensen denken
dat zij daarvoor moeten scheiden,
maar daar heeft het niets mee te
maken. U krijgt deze mogelijkheid
omdat u niet langer op hetzelfde
adres woont.
Iedere situatie is uniek
Iedere situatie is uniek. Wilt u hulp
bij het op een rijtje zetten van de
consequenties in uw situatie, of bij
het regelen van zaken, dan kunt u
zich gratis laten ondersteunen
door een van onze
mantelzorgmakelaars.

Op www.mantelzorgcentrum.nl/partner vindt u een volledig overzicht van alle zaken
die u kunt regelen wanneer uw partner naar een zorginstelling verhuist.

