
Welke ziektekosten zijn aftrekbaar in 2015? 
 
U mag de volgende kosten aftrekken: 

- genees- en heelkundige hulp 

- voorgeschreven medicijnen (op doktersvoorschrift) 

- bepaalde hulpmiddelen 

- vervoer 

- dieetkosten (op voorschrift van een dokter of diëtist) 

- extra gezinshulp 

- extra kleding en beddengoed 

- reiskosten ziekenbezoek 

 

Zijn er nog andere personen die tot uw huishouden behoren en hebben ook zij kosten gemaakt? Dan mag 

u deze meetellen als het om de volgende personen gaat: 

- uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar; 

- ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont 

- Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling 

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); 

- ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg 

- Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of 

verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis. 

Let op! 

Worden de ziektekosten vergoed? U kunt alleen dat deel aftrekken dat niet wordt vergoed. Het bedrag van 

het eigen risico is niet aftrekbaar. Verder mag u de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten 

hebt gemaakt. 

 

Genees- en heelkundige hulp 
Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor: 

- huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist 

- verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling 

- paramedische behandelingen door een paramedicus waarvoor geen verwijzing of begeleiding door 

een arts nodig is 

Het gaat om de volgende paramedici: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, 

oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut. Als wij erom vragen, 

moet u een verklaring van de paramedicus opsturen waaruit het medische karakter van de 

behandeling(en) blijkt. 

 

Voorgeschreven medicijnen 
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten 

medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook 

homeopathische medicijnen zijn. 

 

Hulpmiddelen 
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten 

waardoor u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet kunt. De volgende uitgaven 

voor hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aftrekbaar: 

- steunzolen 

- gehoorapparaten 

- kunstgebit en prothesen 

- blindengeleidehond 

- onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen. 

- hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen 

Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidenhond of bepaalde 

aanpassingen aan een computer. 



Let op! 
Uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet aftrekbaar. Het gaat hierbij om 

hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen, contactlensvloeistof en dergelijke. Dit geldt ook voor de kosten 

van ooglaserbehandelingen. 

De volgende uitgaven zijn ook niet aftrekbaar: 

- krukken, rollator,  

- rolstoel en scootmobiel (afschrijving is wel aftrekbaar) 

- aanpassingen aan de woning 

- extra huur voor een aangepaste woning 

- energie- en verwarmingskosten van de woning 

- snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, bijvoorbeeld door gebruik van een rolstoel 

- aangepaste vloerbedekking 

- verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte 

 

Aanpassingen: 

Hebt u aanpassingen laten doen aan andere zaken dan uw woning? Bijvoorbeeld aan een auto of een 

computer? Dan mag u de kosten daarvoor aftrekken als aan beide volgende voorwaarden is voldaan: 

De aanpassingen zijn speciaal voor de ziekte of handicap aangebracht. Het gaat  om aanpassingen aan 

zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. 

 

Vervoer 
Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten maakt. Wilt u deze kosten aftrekken? 

De volgende uitgaven zijn aftrekbaar: 

- uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis 

- uitgaven voor ambulancevervoer 

- extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit 

U mag deze kosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit 

hogere vervoerskosten hebt. Deze hebt u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn 

en die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. U kunt daarbij 

gebruikmaken van gegevens van bijvoorbeeld het Nibud of het CBS. Hebt u hogere 

vervoerskosten? Dan mag u deze extra vervoerskosten meetellen. 

 

Dieetkosten 
Volgt u een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten 

aftrekken. U mag per persoon dieetkosten aftrekken. U hebt een dieetbevestiging nodig van uw huisarts of 

diëtist als de belastingdienst er om vraagt. Het vaste bedrag dat u mag aftrekken, staat in de dieetlijst. 

 

Extra gezinshulp 
U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken: 

 

- U hebt een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit. 

- U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan: 

o datum 

o bedrag 

o naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt 

- Uw uitgaven zijn hoger dan het drempelbedrag. 

 

Let op! 

Niet aftrekbaar is uw wettelijke eigen bijdrage aan het CAK: 

- op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld hulp in de 

huishouding 

- voor Zorg zonder Verblijf (voorheen thuiszorg) 

- voor Zorg met Verblijf 

- U woont dan (tijdelijk) in een zorginstelling en u krijgt daar zorg. 



 

Extra kleding en beddengoed 
Kosten voor kleding en beddengoed en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden 

aftrekbaar: 

- de kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit 

- de ziekte duurt minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren 

 

Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 310. Kunt u aantonen dat de extra uitgaven 

hoger waren dan € 620? Dan mag u € 775 meetellen. De bedragen gelden per persoon en voor een heel 

jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober extra uitgaven had, neemt u 3/12 van het aftrekbedrag. Aantonen 

betekent dat u van alle kosten bewijzen moet hebben, bijvoorbeeld kassabonnen. 

 

Reiskosten ziekenbezoek 
Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: 

 

- U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden. 

- U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke. 

- De zieke wordt langer dan een maand verpleegd. Wordt de zieke meerdere keren per jaar 

verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is 

verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. De tijd tussen de 

verpleegperioden mag niet langer dan 4 weken zijn. 

- De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt 

verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer. 

 

U mag de uitgaven meetellen voor: 

 

- reizen per auto: u berekent een vast bedrag van € 0,19 per kilometer. 

- reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier: u telt de werkelijke reiskosten 

mee. 

 


