Financiële
regelingen bij
opname

Kosten verzorging, verpleging, verblijf en ondersteuning
De kosten voor verzorging, verpleging en verblijf in hospice Heuvelrug
kunnen worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de
zorgverzekering. Het is afhankelijk van uw situatie waar u gebruik van
kunt maken.

U heeft een Wlz-indicatie
De kosten voor verzorging, verpleging en verblijf in hospice Heuvelrug
worden betaald uit de Wlz, als u een Wlz indicatie heeft, bijvoorbeeld een
modulair pakket thuis (MPT), persoonsgebonden budget (PGB) of
volledig pakket thuis (VPT). Hospice Heuvelrug kan zo nodig extra
budget voor palliatieve terminale zorg (PTZ) bij het zorgkantoor
aanvragen. Wanneer de zorg wordt ingekocht met een PGB kunt u zelf
extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Voor zorg vanuit de Wlz
betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Daarnaast betaalt u de volgende kosten:
Persoonlijke was (wasservice) kosten per dag
TV abonnement per dag

€ 2,25*
€ 2,55

Er is geen indicatie voor Wlz-zorg
Als u geen Wlz indicatie heeft, worden de kosten voor verzorging,
verpleging en verblijf in hospice Heuvelrug betaald door uw
zorgverzekering. Dit kan in de vorm van wijkverpleging (zonder verblijf) of
eerstelijnsverblijf (met verblijf). Voor deze zorg vraagt uw
zorgverzekeraar geen eigen bijdrage. Bij eerstelijnsverblijf geldt het eigen
risico, dit geldt niet bij wijkverpleging.
Eerstelijnsverblijf
Als u verblijft in de vorm van eerstelijnsverblijf dan betaalt u de volgende
kosten:
Persoonlijke was (wasservice) kosten per dag
€ 2,25*
TV-abonnement per dag
€ 2,55

Wijkverpleging
Als u verblijft op basis van wijkverpleging dan betaalt u de volgende
kosten:
Bijdrage verblijf per dag
€ 44,50
Persoonlijke was (wasservice) per dag
€ 2,25*
Uw zorgverzekeraar vergoedt uit de basisverzekering de benodigde
verpleging en verzorging. Maar vanuit de basisverzekering worden de
kosten van uw verblijf (‘wonen’) niet gedekt. In de bijdrage voor het
verblijf dekken een vergoeding voor:
•
de huur van de kamer inclusief energie en watergebruik;
•
de regelmatige schoonmaak van uw kamer en badkamer;
•
gebruik van telefoon, televisie en internet;
•
het wassen van linnengoed;
•
de verzorgde maaltijden voor u als gast.

Als u een aanvullend pakket heeft bij uw zorgverzekeraar, is de kans
aanwezig dat deze bijdrage (deels) vergoed wordt. U dient dit zelf na te
vragen bij uw zorgverzekeraar. Als u de bijdrage voor het verblijf niet kunt
betalen, hoeft dit geen belemmering te zijn voor opname in het hospice.
De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug kan namelijk in bijzondere
gevallen (een deel van) deze kosten overnemen. Als u denkt hiervoor in
aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met teammanager Wilma
Verkerk, via 030 – 698 4289, of w.verkerk@warandeweb.nl.
* Deze kosten betaalt u alleen als u van deze service gebruik maakt.

Medische kosten
Voor medicijnen en hulpmiddelen die nodig zijn voor de behandeling,
gelden dezelfde regelingen als in de thuissituatie. U krijgt dus van de
apotheek (apotheek Hoge Dennen in Zeist) een rekening van medicijnen
waarvoor een eigen bijdrage geldt. Dit geldt ook voor zaken die niet
binnen het basispakket van de verzekering vallen, zoals bijvoorbeeld
handschoenen en bepaalde medicatie en/of verbandmiddelen. Indien u
een aanvullende zorgverzekering heeft, kunt u deze kosten zelf
declareren bij uw zorgverzekeraar.

Overige kosten
Naasten en logés kunnen na overleg met de verpleegkundigen mee-eten.
De kosten hiervoor zijn:
Ontbijt/lunch
Warme maaltijd
Voorgerecht
Nagerecht

€ 3,60
€ 8,45
€ 1,05
€ 1,20

Alle vermelde kosten in deze folder worden door Warande in rekening
gebracht via de maandelijkse incasso.

Giften, fondsen en vrijwillige bijdrage
Om de exploitatie van het hospice sluitend te krijgen en om ook in de
toekomst te kunnen blijven bestaan, blijven vrijwillige giften noodzakelijk.
Hiervan wordt bijvoorbeeld scholing en extra activiteiten voor de
vrijwilligers betaald, maar ook kosten van voet- en handmassages en
aroma zorg. Het hospice is dankbaar voor uw giften. De giften zijn
aftrekbaar van de belasting.

Wilt u het hospice financieel steunen?
Dan kunt u een bijdrage overmaken op:
Rekeningnummer: NL67 INGB 0007 3336 63
Ten name van: Vrienden Hospice Heuvelrug
hospice Heuvelrug
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH Zeist
Telefoon: 030 – 698 42 80
hospice@warandeweb.nl
www.hospice-heuvelrug.nl
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