
Titel NL: Topping-up; meer zicht op aanvullingen in de ouderenzorg? 

Titel ENG: Topping up; more insight into additional private elderly care in The Netherlands. 

 

Abstract NL: 

Personen die recht hebben op gefinancierde zorg van de overheid kunnen kiezen: zorg in natura ( in een 

instelling), een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen of een Volledig 

Pakket Thuis (VPT): zorg in natura, maar dan thuis. Die laatste twee alternatieven bieden ruimte voor 

“topping up”: de ontvanger kan bijbetalen voor betere zorg, of betere toegang tot zorg. Via een PGB of 

VPT kunnen ontvangers bijvoorbeeld publieke middelen gebruiken om (een deel van) de zorg in een 

privaat woonzorgcentrum te betalen; zelf betalen ze dan voor de huur van het appartement. Op die 

manier biedt de wet mogelijkheden om aan te sluiten bij verschillen in voorkeuren voor bijvoorbeeld 

woonomgeving en kwaliteit van zorg. Wij brengen in kaart welke informatie over deze ontwikkeling 

beschikbaar is en wat de voor- en nadelen van topping up zijn.  

 
 

Abstract ENG: 

Persons who are entitled to government funded care can choose: care in kind (in an institution), cash 

benefits (Persoonsgebonden budget, PGB) with which they can purchase care themselves or a Full Home 

Package (Volledig Pakket Thuis, VPT): care in kind, but at home. The latter two alternatives offer room for 

"topping up": the recipient can pay extra for better care or better access to care. For example, recipients 

can use public funds through a PGB or VPT to pay for (part of) care in a private residential care center; 

they themselves pay for the rent of the apartment. In this way, the law offers possibilities to link up with 

differences in preferences for, for example, the living environment and quality of care. We map the 

available information about this development and what the advantages and disadvantages are of topping 

up. 

 


