
 
 

 

Beste klant, 
 
Sinds 1 januari 2022 geldt er voor de medische sector – dus ook voor verpleegkundigen – een 
nieuwe btw-regeling. De strengere regelgeving beperkt de btw-vrijstelling tot therapeutische 
behandelingen. 
 
Wat betekent dat voor jou? 
 

• Sinds 1 januari 2022 wordt er een onderscheid gemaakt tussen therapeutische en niet-
therapeutische behandelingen, ongeacht het feit of de behandeling in het ziekenhuis 
gebeurt of niet. 

 
 
Weke behandelingen gelden als therapeutisch en welke niet? 
 

• Algemeen zijn behandelingen van (thuis)verpleegkundigen therapeutisch en verandert er 
voor jou weinig tot niets. 

• Voer je echter niet-therapeutische behandelingen uit? Dan ben je verplicht om btw aan te 
rekenen. Onder niet-therapeutische behandelingen verstaan we thuiszorgprestaties na een 
puur esthetische ingreep. 

• Behandelingen van complicaties na een esthetische ingreep vallen wel onder de noemer 
‘therapeutisch’. 

• Voorbeeld: 
Een patiënt doet een beroep op jou als thuisverpleegkundige om de wonde na een 
esthetische borstvergroting te verzorgen. Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht om voor die 
behandeling btw aan te rekenen, tenzij je onder de vrijstellingsregeling van een kleine 
onderneming valt (hier komen we verder op terug). 
Treedt er na enkele dagen een ontsteking van de wonde op? Dan geldt de behandeling ervan 
wel als therapeutisch. Je bent dan niet meer verplicht om btw aan te rekenen. 
 
 

Wat doen wij concreet voor jou? 
 

• Tegen 31 januari 2022 dienen we voor jou een formulier 604 A in. Dat document verleent je 
het btw-statuut van ‘kleine onderneming’ en vangt de eventueel voor discussie vatbaar 
zijnde, niet-therapeutische behandelingen op tot 25.000 euro omzet per jaar. 



 
 

 

Welke raad geven we jou? 
 

• Zorg voor een goed onderbouwd patiëntendossier waarin je de behandelingen staaft. Zo 
vermijd je discussie met de fiscus. 
 

• Beschik je voor de behandelingen over een medisch voorschrift? Dan is die staving van de 
behandelingen minder van belang. 

 
Heb je vragen over de nieuwe regeling? Neem contact met ons op. We helderen onduidelijkheden 
graag voor je op. 
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