
 

 

 

Bijlage 1 – zorgkosten 2021 Belastingdienst  
 

Tabel overzicht aftrekbare zorgkosten 2021 
Soort kosten 2022 
Premies voor de ziektekosten - of zorg-
verzekering (zowel basispremie als aanvullende 
premies)      

Niet aftrekbaar 

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK 
of medicijnen 

Niet aftrekbaar 

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar 
Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar 
Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar 
Genees- of heelkundige hulp 

 

Verpleging in een ziekenhuis of een andere 
instelling 

Aftrekbaar 

Kosten van tandarts,  fysiotherapie of specialist Aftrekbaar 
Behandelingen op voorschrift en onder 
begeleiding van een arts door een paramedicus 
zoals een optometrist of een tandprotheticus 

Aftrekbaar 

Kosten van een behandeling door een 
paramedicus zonder  
doorverwijzing van een arts 

Aftrekbaar onder voorwaarden 

Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor 
een persoon jonger dan 18 jaar 

Niet aftrekbaar 

Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon 
jonger dan 18 jaar 

Niet aftrekbaar 

Kosten voor een prenatale screening, zoals een 
combinatietest of een NIPT-test 

Niet aftrekbaar 

Kosten van een ivf-behandeling Aftrekbaar onder voorwaarden 

Door een arts voorgeschreven medicijnen 
(ook homeopathische middelen), behalve de 
wettelijke eigen bijdrage 

Aftrekbaar 

Hulpmiddelen 

 

Steunzolen Aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 
poten, elleboogkruk, okselkruk of 
onderarmschaalkruk, gipssteun       

Niet aftrekbaar 

Scootmobiel en rolstoel Niet aftrekbaar 
Gehoorapparaten Aftrekbaar onder voorwaarden 

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een 
auto of fiets 

Aftrekbaar 

Vervoer 

 

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis Werkelijke uitgaven per kilometer 
aftrekbaar 

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar 
Reiskosten voor ziekenbezoek Aftrekbaar (vast bedrag) 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/geneeskundige_hulp/genees_en_heelkundige_hulp
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/geneeskundige_hulp/behandeling_door_een_paramedicus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/ivf_behandeling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/voorgeschreven_medicijnen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/voorgeschreven_medicijnen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/hulpmiddelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/gehoorapparaat
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/andere_aanpassingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/andere_aanpassingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/andere_aanpassingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/vervoerskosten/vervoer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/vervoerskosten/vervoer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/vervoerskosten/vervoer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/reiskosten_ziekenbezoek


 

 

 

Diverse Kosten 
 

Dieet op voorschrift van arts of diëtist Vast bedrag aftrekbaar, zie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wc
m/connect/bldcontentnl/belastingdien
t/prive/relatie_familie_en_gezondheid
gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzic
ht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten
dieetlijst-2022  

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarde aftrekbaar 

Extra kleding en beddengoed Vaste bedragen aftrekbaar onder 
voorwaarden 

 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/extra_gezinshulp/extra_gezinshulp
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/extra_kleding_en_beddengoed
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/extra_kleding_en_beddengoed


 

 

 

 
Bijlage 2 – drempelbedragen 
 
Alleenstaanden 
Hebt u geen fiscale partner, dan geldt voor de berekening van de drempel voor het 
belastingjaar 2021 de onderstaande tabel. 
 
De drempel voor de aftrek van zorgkosten voor alleenstaanden (2021) 
Uw drempelinkomen bedraagt: De drempel is: 
Minder dan € 8.093 € 141 
€ 8.093 tot en met € 42.986 1,65% van het drempelinkomen 
€ 42.986 of meer € 709 plus 5,75% van het bedrag boven 

de € 42.986 
 
Fiscale partners 
Doet u aangifte als fiscale partners, dan geldt voor de berekening van uw 
gezamenlijke drempel voor het belastingjaar 2021 de onderstaande tabel. Na 
vermindering met de gezamenlijke drempel kunt u de gezamenlijke aftrekbare 
zorgkosten naar eigen inzicht verdelen over de aangiften van beide partners. 
 
De drempel voor de aftrek van zorgkosten voor fiscale partners (2021) 
Uw drempelinkomen bedraagt: De drempel is: 
Minder dan € 16.186 € 282 
€ 16.186 tot en met € 42.986 1,65% van het drempelinkomen 
€ 42.986 of meer € 709 plus 5,75% van het bedrag boven 

de € 42.986 
 


