
 
 

Overzicht (aanvullende) diensten 

In het onderstaande overzicht geven wij aan welke (aanvullende) diensten onder de Wet langdurige 

zorg vallen, uitgesplitst naar zorg met verblijf (wonen met intensieve zorg op onze verpleegafdeling) 

en zorg zonder verblijf (volledig pakket thuis of modulair pakket thuis). Waar ‘ja’ staat aangegeven is 

de dienstverlening inclusief en valt dit onder de zorgindicatie. Er worden dan geen kosten in rekening 

gebracht.  Waar ‘nee’ staat aangegeven is de dienstverlening exclusief en valt niet onder de 

zorgindicatie. Afhankelijk van de dienst worden aparte kosten in rekening gebracht of vallen de 

kosten onder de zorgverzekering.    

Het overzicht geldt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.Voor zover van belang zijn de 

onderstaande prijzen inclusief btw.  

Diensten Inclusief Prijs Omschrijving 

 Met verblijf Zonder verblijf   
Verzorging en verpleging  ja ja n.v.t.  

Medische zorg ja nee n.v.t. *via zorgverzekering 

Douchen en wassen ja Ja n.v.t.  

Wandelen ja nee - **op aanvraag 

Schoonmaak ja ja n.v.t.  

Aansluit. personenalarmering ja nee € 45,00 eenmalig bij aansluiting 

Personenalarmering ja ja € 13,95 per maand 

Medicatie ja nee n.v.t. *via zorgverzekering 

Warme maaltijden ja ja n.v.t.  

Extra warme maaltijden nee nee € 7,50 voor familie of bezoek 

Ontbijt en broodmaaltijd ja nee n.v.t.  

Snacks ja nee n.v.t.  

Drinken  ja nee -  

Sterke drank nee nee n.v.t. voor eigen rekening 

Beddengoed ja n.v.t. n.v.t.  

Matras ja n.v.t. n.v.t.  

Hoog/laag bed met matras ja nee € 35,00 ***per maand 

Wassen beddengoed ja n.v.t. n.v.t.  

Wassen kleding nee nee € 45,00 per wasbeurt 

Merken kleding nee nee € 1,04 per kledingstuk 

Telefoonaansluiting nee n.v.t. € 9,95 per maand 

Telefoongesprekskosten nee nee € 0,15 per eenheid 

Televisie op kamer nee n.v.t. € 9,95 per maand (digitenne) 

Internet nee nee gratis op verzoek 

(*) in geval van zorg zonder verblijf  geregeld via de zorgverzekering                              

(**) op aanvraag wandelen met vrijwilliger mogelijk bij zorg met verblijf                         

(***) in geval van zorg zonder verblijf te huren op aanvraag en indien beschikbaar   

 

 


