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Omgaan met geld  
in de thuiszorg

Eigen aan het takenpakket van verzorgenden is omgaan met geld van de cliënt. Bij navraag bij 
diverse diensten bleek dat er een zeer grote diversiteit in de praktijkvoorbeelden terug te vinden 
is. We wegen de pro’s en contra’s met betrekking tot het gebruik van geld en bankkaart tegen 
elkaar af en formuleren hieromtrent een advies. 

Met deze nota willen we diensten stimuleren om weloverwogen beslissingen te maken omtrent 
het omgaan met de financiële middelen van de cliënt. In dit advies formuleren we eerst een aantal 
basisprincipes en bieden we een overzicht van de diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden 
worden later verder verdiept. 

Basisprincipes
In ons advies vertrekken we vanuit enkele basisprincipes:

• Bij het omgaan met geld is voldoende bescherming van de cliënt noodzakelijk. 
• Bij het omgaan met geld is voldoende bescherming van de verzorgende noodzakelijk.
• Aansprakelijkheid van de dienst moet voldoende ingedekt worden.
• Werkbaarheid/administratieve handelingen beperken.
• Een verzorgende doet nooit boodschappen voor zichzelf tijdens de arbeidstijd.
• Een verzorgende doet enkel boodschappen voor een cliënt tijdens de werkuren bij 

deze cliënt. (vb op weg naar een cliënt een brood meenemen wordt niet gedaan)
• Eventuele kortingen of punten worden steeds op de kaart van de cliënt 

geplaatst. De verzorgende gebruikt nooit de eigen klantenkaart.  
• Een verzorgende leent geen geld aan of van de cliënt
• Het opvolgen van de financiën van de cliënt is en blijft steeds de 

verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger/bewindvoerder of 
budgetbeheerder van de cliënt. De verzorgende en de dienst komen enkel 
tussen op vraag van de cliënt binnen het takenpakket van de verzorgende.

• Het is belangrijk de regels met betrekking tot het omgaan met geld te 
vermelden in het huishoudelijk reglement. Hierbij moet ook gewezen 
worden op de verantwoordelijkheden van de cliënt hieromtrent.

• Indien een verzorgende grote sommen geld vindt, verwittigt 
ze steeds de dienstverantwoordelijke en de cliënt.
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Overzicht van mogelijkheden

We wegen verschillende werkwijzen met betrekking tot het omgaan met geld bij de cliënt af ten opzichte van 
elkaar en duiden hierbij telkens de voor- en nadelen. Hieronder vind je alvast een beperkt overzicht.  

werkvorm  

Cash Simpel systeem Uitgaven zijn voor discussie vatbaar

Huishoudportemonnee
Beperkt bedrag, goed traceerbaar, 
ook bij dementerenden

Moet goed beheerd worden,  
niet bij alle cliënten te gebruiken

Bankkaart met code
Geen administratie en  
goed traceerbaar

Onbeperkt toegang tot rekening

Vooraf betaalde bankkaart
Traceerbeer, vlot systeem,  
beperkt budget

Extra aanvraag en extra kosten

Thuiszorgrekening
Los van persoonlijke rekening, 
vlot en traceerbaar

Extra aanvraag en extra kosten
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1. Cash geld
Cliënt/mantelzorger geeft cash geld aan de verzorgende telkens er boodschappen worden gedaan.

 Voordelen

• Het is de meest eenvoudige manier van werken.
• Cliënt/mantelzorger heeft volledige controle over zijn/haar financiën.

 Nadelen

• Er is discussie mogelijk over het (terug-)gegeven bedrag aan de verzorgende/cliënt.

 Tips

• Zorg voor registratie van het ontvangen bedrag op een kasblad, af te tekenen door cliënt/
mantelzorger en verzorgende (zie bijlage).

• De verzorgende geeft steeds een kasticket samen met het terug te geven bedrag aan de cliënt/
mantelzorger.

• Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger om het kasticket te controleren.
• De cliënt beslist wanneer het kasticket weggegooid mag worden.
• Het teruggegeven bedrag wordt op datum genoteerd en afgetekend door verzorgende en cliënt/

mantelzorger.
• Wisselgeld wordt steeds VOLLEDIG teruggegeven aan de cliënt (afronden ten voordele van de 

verzorgende mag niet).
• Enkel cash geld meenemen, NOOIT de volledige portemonnee van de cliënt meenemen.
• Verzorgende bewaart het ontvangen geld in een aparte geldbeugel die enkel daarvoor wordt 

gebruikt (niet in eigen portemonnee tussen eigen geld). Dit is misschien een goeie tip als 
cadeautje voor de dag van de verzorgenden.

 Advies

We raden aan om deze werkvorm enkel te gebruiken bij cliënten die niet dementerend zijn of waar de 
mantelzorger de dagdagelijkse opvolging van de financiën op zich kan nemen.

In elke situatie raden we aan te werken met het kasblad om discussie naderhand te vermijden. Hierbij 
blijft de cliënt verantwoordelijk voor het controleren van de kastickets.
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2. Huishoudportemonnee
Bij de cliënt ligt een portemonnee die uitsluitend gebruikt wordt door de verzorgende. Deze wordt aan-
gevuld door de cliënt of mantelzorger indien nodig. 

 Voordelen

• Geïsoleerd en beperkt geldbedrag, wordt uitsluitend gebruikt door verzorgenden.
• Kan ook bij dementerenden gebruikt worden.
• Mits het gebruik van het kasblad zijn alle uitgaven traceerbaar.

 Nadelen

• Moet tijdig en voldoende aangevuld kunnen worden.
• Moeilijk te realiseren bij budgetbeheer, collectieve schuldbemiddeling, voorlopige bewindvoering. 

of beperkte mantelzorg (bij dementerenden) omwille van bovenstaande reden.

 Tips

• Zorg voor registratie op een kasblad van het beschikbare bedrag in de portemonnee, af te 
tekenen door verzorgende.

• Zorg voor registratie op een kasblad van het bedrag dat bijgevuld wordt in de portemonnee door 
cliënt of mantelzorger.

• De verzorgende geeft steeds een kasticket samen met het terug te geven bedrag aan de cliënt/
mantelzorger.

• Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger om het kasticket te controleren.
• De cliënt beslist wanneer het kasticket weggegooid mag worden.
• Het uitgegeven bedrag wordt op datum genoteerd en afgetekend door verzorgende en cliënt/

mantelzorger.
• Wisselgeld wordt steeds VOLLEDIG in de huishoudportemonnee gestoken (afronden ten 

voordele van de verzorgende mag niet).

 Advies

Het gebruik van een huishoudportemonnee is aan te raden bij mensen die zelf niet in de mogelijkheid zijn 
hun dagelijkse financiële huishouding te beheren (vb dementerenden, …).

Essentieel voor het werken met de huishoudportemonnee is het correct en consequent gebruik van het 
kasblad (zie bijlage). 

Het aanvullen van de huishoudportemonnee vraagt de nodige afspraken met cliënt en/of mantelzorgers. 
Het vlot werken met een huishoudportemonnee staat of valt hiermee.
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3. Bankkaart met code
Gebruik van de bankkaart met code

 Voordelen

• Minder administratieve last voor het bijhouden van geldstromen. 
• Uitgegeven bedragen zijn steeds correct zichtbaar.

 Nadelen

• Verzorgende krijgt via de bankkaart met code volledige toegang tot de financiële gegevens van 
de cliënt (zichtrekening, spaarrekening, beleggingen, …) gekoppeld aan dit rekeningnummer.

• Verzorgenden hebben toegang tot grote geldbedragen. 
• Grotere kwetsbaarheid verzorgende (grootte van geldbedragen, bij mindere verstandhouding 

tussen verzorgende en cliënt/mantelzorgers).
• Gebruik van de bankkaart is anoniem.
• Risico’s voor cliënt zijn groter bij kwaad opzet van verzorgende (verzorgende beschikt over de 

code, kan deze doorgeven aan derden).
• De meeste banken verbieden het doorgeven van de bankkaart met code indien hiervoor geen 

officiële volmacht op naam verleend is door de cliënt bij de bank.

 Tip

• Bij het gebruik van bankkaart met code moet een volmacht verleend worden aan de verzorgende 
bij de bank.

• De dienst moet ten allen tijde op de hoogte zijn van welke verzorgende bij welke cliënt de 
bankkaart gebruikt en deze afspraken worden via een door beide partijen ondertekende 
afsprakennota op papier gesteld.

 Advies

De voordelen van het werken met een bankkaart met code wegen niet op tegen de grote risico’s die 
hieraan verbonden zijn. We raden dan ook ten stelligste af dat een verzorgende de bankkaart met code 
van de cliënt gebruikt. Als alternatief stellen we het gebruik van een thuiszorgrekening voor.
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4. Vooraf betaalde bankkaart
Verschillende financiële instellingen bieden de mogelijkheid een ‘prepaid’ betaalkaart aan te kopen. Deze 
betaalkaart met pincode is oplaadbaar en niet verbonden aan een bankrekening. Dit wil zeggen dat er geld 
overgeschreven kan worden op deze betaalkaart waarmee betaald kan worden via een betaalautomaat, 
zonder het opgeladen bedrag overschreden kan worden. 

 Voordelen

• Kan bij cliënten die zelf hun financiële huishouding niet meer kunnen beredderen.
• Alle verrichtingen zijn elektronisch traceerbaar op datum.
• Het gebruik van een thuiszorgrekening is bruikbaar in geval van voorlopige bewindvoering, 

beperkte mantelzorg, collectieve schuldbemiddeling en budgetbeheer.
• De mantelzorger kan van op een afstand geld opladen op de betaalkaart.
• De betaalkaart omvat een beperkt geldbedrag, de meeste financiële instellingen zetten een 

(ruim) maximumbedrag op de betaalkaarten.
• Een bestendige opdracht voor het aanvullen van de rekening is mogelijk.

 Nadelen

• De drempel (administratieve last) voor het aanvragen van een betaalkaart voor cliënten kan 
groter zijn.

• Er is een kost verbonden aan het gebruik maken van een betaalkaart. 

 Tips

• Bij het gebruik van een betaalkaart met code moet een volmacht verleend worden aan de 
verzorgende bij de bank.

• De dienst moet ten allen tijde op de hoogte zijn van welke verzorgende bij welke cliënt de 
betaalkaart gebruikt en deze afspraken worden via een door beide partijen ondertekende 
afsprakennota op papier gesteld.

• Het gebruik van het kasblad blijft noodzakelijk. Hierbij noteert men welke verzorgende op welke 
datum de betaalkaart met code heeft gebruikt.

• De verzorgende geeft steeds een kasticket aan de cliënt/mantelzorger.
• Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger om het kasticket te controleren.
• De cliënt/mantelzorger beslist wanneer het kasticket weggegooid mag worden.

 Advies

In situaties waarbij een cliënt slechts weinig of niet omringd is door mantelzorg, is het werken met een 
betaalkaart een sluitende oplossing. Het combineert de voordelen van werken met een bankkaart (digi-
tale opvolging, weinig cash geld in huis, …) met deze van een huishoudportemonnee (beperkte som geld, 
uitsluitend voor thuiszorg, …). Het biedt een mogelijkheid aan cliënten die zelf hun dagelijkse financiële 
zaken niet meer kunnen beredderen een kans om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier de weke-
lijkse boodschappen te laten doen. Uiteraard blijft het correct en consequent gebruik van het kasblad ook 
hier aangewezen. 
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5. Thuiszorgrekening
De thuiszorgrekening is een bankrekening die speciaal voor het gebruik in de thuiszorg wordt aange-
vraagd. Hierop wordt door de cliënt, de mantelzorgers, de bewindvoerder of de budgetbeheerder geld 
gestort dat uitsluitend gebruikt wordt voor kosten in het huishouden. De voor- en nadelen zijn erg gelijk-
lopend aan deze van de vooraf betaalde betaalkaart. 

 Voordelen

• Kan bij cliënten die zelf hun financiële huishouding niet meer kunnen beredderen.
• De thuiszorgrekening staat los van de andere persoonlijke rekeningen van de cliënt.
• Het gebruik van een thuiszorgrekening is bruikbaar in geval van voorlopige bewindvoering, 

beperkte mantelzorg, collectieve schuldbemiddeling en budgetbeheer.
• De huishoudrekening omvat een beperkt geldbedrag.
• Een bestendige opdracht voor het aanvullen van de rekening is mogelijk.
• Alle uitgaven zijn elektronisch traceerbaar op datum.

 Nadelen

• De drempel (administratieve last) voor het aanvragen van een thuiszorgrekening voor cliënten 
kan groter zijn.

• Bij sommige banken is er een kost verbonden aan het openen van een zichtrekening en het 
gebruik van een bankkaart.

 Tips

• Bij het gebruik van bankkaart met code moet een volmacht verleend worden aan de verzorgende 
bij de bank.

• De dienst moet ten allen tijde op de hoogte zijn van welke verzorgende bij welke cliënt de 
bankkaart gebruikt en deze afspraken worden via een door beide partijen ondertekende 
afsprakennota op papier gesteld.

• Het gebruik van het kasblad blijft noodzakelijk. Hierbij noteert men welke verzorgende op welke 
datum de bankkaart met code heeft gebruikt.

• De verzorgende geeft steeds een kasticket aan de cliënt/mantelzorger.
• Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger om het kasticket te controleren.
• De cliënt/mantelzorger beslist wanneer het kasticket weggegooid mag worden.

 Advies

In situaties waarbij een cliënt slechts weinig of niet omringd is door mantelzorg, is het werken met een 
thuiszorgrekening de meest sluitende oplossing. Het combineert de voordelen van werken met een bank-
kaart (digitale opvolging, weinig cash geld in huis, …) met deze van een huishoudportemonnee (beperkte 
som geld, uitsluitend voor thuiszorg, …). Het biedt een mogelijkheid aan cliënten die zelf hun dagelijkse 
financiële zaken niet meer kunnen beredderen een kans om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier 
de wekelijkse boodschappen te laten doen. Uiteraard blijft het correct en consequent gebruik van het 
kasblad ook hier aangewezen. 
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Besluit
Het gebruik van cash geld, een huishoudportemonnee een prepaid betaalkaart en een thuiszorgrekening zijn 
allen aan te bevelen. Dit mits het consequent en correct gebruik van een kasblad én voldoende afspraken 
tussen de cliënt/mantelzorger en de dienst/verzorgende. De voor- en nadelen van een thuiszorgrekening zijn 
gelijklopend aan deze van de prepaid betaalkaart. Het is de keuze van de cliënt/mantelzorger om te bekijken 
welke oplossing het beste past in zijn/haar situatie en om de kostprijs van beide oplossingen met elkaar te 
vergelijken

Het gebruik van bankkaart met code raden we af omwille van de grote kwetsbaarheid van cliënt en verzorgen-
den die hieraan verbonden is.

Het is belangrijk de procedure rond omgaan met geld op te nemen in het huishoudelijk reglement. Hierbij 
wijs je best op de verantwoordelijkheid van de cliënt om betalingsbewijzen na te kijken. Hieronder kun je een 
voorbeeld terugvinden om dit op te nemen in het huishoudelijk regelement.

Indien onze verzorgenden boodschappen voor u doen, wijzen we u op volgende afspraken:

• Betalingen gebeuren alleen met cash geld.
• Het gebruik van de bankkaart met code is strikt verboden (uitzonderingen zijn te 

bespreken met de dienstverantwoordelijke).
• Alle uitgegeven bedragen worden door de verzorgende genoteerd op het kasblad.
• De verzorgende bezorgt van elke aankoop het kasticket aan u.
• Het is aan u om de kastickets te controleren en eventueel weg te gooien.
• We raden af grote sommen geld in huis te bewaren.
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