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Wat betaal jij,
wat betaalt Dichterbij?

Sommige diensten die de Wlz niet vergoedt, kunnen wij leveren. We vragen daar een 

vast bedrag voor. Zoals voor het gebruik van tv en internet en het wassen van kleren.

De prijzen hiervoor staan in de tarievenlijst achter in deze folder. 

Automatisch overboeken
Sommige zaken regel je zelf en betaal je ook zelf, via een overboeking, contant of met de 

pinpas. Voor andere dingen ontvang je van Dichterbij een rekening, bijvoorbeeld voor extra 

begeleiding bij een uitstapje en het wassen van kleding. Dat geld kun je overmaken. Bij kosten 

die regelmatig terugkomen, is het fi jn als je een automatische overboeking maakt.

Wie helpt je met je zakgeld?
Als je het lastig vindt om je privé-uitgaven veilig en goed te regelen, dan kunnen wij dat voor 

je doen. Dichterbij heeft een regeling Kas-Zakgeldverkeer getroffen en heeft de uitvoering van 

deze regeling uitbesteed aan Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB). Je be-

geleider zorgt ervoor dat alle uitgaven netjes bijgehouden worden. Wil je gebruik maken van 

deze regeling dan sluit je een overeenkomst af. Deze regeling is gratis.

Meer informatie vind je op www.sbbzorg.nl.

Eigen bijdrage Wlz
Als je zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Wlz, betaal je ook een eigen bijdrage. Het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog die bijdrage is. Ze berekenen die onder meer aan 

de hand van je inkomen, vermogen en leeftijd. Met de rekenhulp van het CAK kun je zelf uitreke-

nen hoe hoog je eigen bijdrage is. Die rekenhulp en meer informatie vind je op www.hetcak.nl. 

Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen eigen bijdrage voor de geleverde zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedere cliënt met een Wlz-indicatie heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. De cliënt-

ondersteuner denkt met je mee over hoe je de zorg die het beste bij jouw situatie past, goed 

kunt organiseren. Meer informatie vind je op www.vgz-zorgkantoren.nl. 

Je hebt een Wlz indicatie en je bent in zorg bij Dichterbij. Als je woont 
in een huis van Dichterbij dan betalen we voor jou veel zaken vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Maar er zijn ook dingen die je zelf betaalt. 
Verzekeringen, kleding, uitstapjes en vakanties bijvoorbeeld. In deze folder 
en in de tabel lees je wat Dichterbij betaalt en wat je zelf betaalt ook als je 
niet woont bij Dichterbij.
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Zorg met verblijf 
Wonen bij Dichterbij kent 2 mogelijkheden:

• Volledig verblijf

• Deeltijd verblijf

Volledig verblijf

Je woont de hele week in een huis van Dichterbij en je bent in zorg met of zonder behandeling. 

Het is belangrijk om te weten of je met of zonder behandeling in zorg bent omdat dit soms 

bepaalt of jij of Dichterbij diensten moet betalen. Weet je niet of je in zorg bent met of zonder 

behandeling, vraag het dan aan je begeleider. Volledig wonen is de meest bekende manier van 

wonen. Veel zaken betalen we voor jou vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Deeltijdverblijf

Deeltijdverblijf is een nieuwe vorm van wonen. Deeltijdverblijf biedt (ouders van) cliënten de 

mogelijkheid om zorg thuis en zorg door te wonen bij Dichterbij te combineren. Hiermee blijft 

zorg thuis langer mogelijk en/of is een geleidelijke overgang naar wonen bij Dichterbij moge-

lijk. Deeltijdverblijf is gemiddeld 7, 8 of 9 etmalen per 14 dagen in een vast patroon wonen bij 

Dichterbij. Bijvoorbeeld:

- Om en om, een week bij Dichterbij en een week thuis. 

- Iedere week 4 etmalen bij Dichterbij.

- De ene week 5 en de andere week 4 etmalen bij Dichterbij.

Zorg zonder verblijf

Dichterbij biedt ondersteuning thuis; 

• Volledig pakket thuis

• Modulair pakket thuis

Volledig pakket thuis
Je hebt een Wlz indicatie, je huurt zelf een woning en je wilt 24 uurs zorg van Dichterbij, dan 

spreken we van een volledig pakket thuis (vpt). 

Samen met je netwerk helpen we je bij het voeren van het huishouden zoals het klaarmaken 

van gezonde maaltijden en het op orde houden van je huis. Daarbij kun je gebruik maken van 

de regeling met betrekking tot het wassen van persoonlijk wasgoed. 

Modulair pakket thuis

Je hebt een Wlz indicatie, je huurt zelf een woning, of je woont nog thuis en je wilt ondersteu-

ning vanuit Dichterbij en andere zorgaanbieders, dan spreken we van een modulair pakket thuis 

(mpt). Je zorgt voor je eigen maaltijden, maar samen met jouw netwerk en de andere aanbie-

ders, bieden we ondersteuning afgestemd op jouw zorgvraag.

Inrichting en inventaris van 
persoonlijke kamer

Dichterbij betaalt

•  Een standaard inrichting van je woning of 

kamer, een 1-persoonsbed*, matras*, stan-

daard beddengoed, standaard linnengoed, 

raambedekking (bijvoorbeeld gordijnen), 

kast voor je kleding en een plafondlampje 

(bijvoorbeeld een bol lampje of een pla-

fonniere)

•  De muren zijn afgewerkt en er ligt een 

gladde vloer (-bedekking)

•  De verhuiskosten als we aan jou vragen 

om te verhuizen naar een andere woning.

*      Voor de aanschaf van een specifi ek bed 

en een matras kun je via de begeleider    

advies vragen bij de Ergotherapie van 

Dichterbij Expertise

Voor elke cliënt wordt een inventarislijst 

samengesteld waarop staat welke inventa-

ris eigendom van Dichterbij is. De standaard 

inventaris gaat meestal 10 jaar mee.

Jij betaalt

•  De kosten van je kamer of appartement als 

je die naar jouw smaak wil gaan inrichten 

of de standaard inrichting wil aanvullen met 

bijvoorbeeld een bank of lekkere relaxstoel.

•  De verhuiskosten als je op eigen verzoek 

wil verhuizen.

Er wordt door Dichterbij geen vergoeding ge-

geven voor voorzieningen die je zelf hebt aan-

gebracht. Ook niet als je vertrekt bij Dichterbij.

Schoonmaak

Dichterbij betaalt

•  De kosten van het schoonmaken van jouw 

kamer en de gezamenlijke ruimtes. Bege-

leiders kunnen je vragen om te helpen met 

het schoonmaken van je eigen kamer, als 

je dat kunt.

Jij betaalt

• Niets voor de schoonmaak
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Telefoon, televisie, internet

Dichterbij betaalt

•  De aansluitingen voor telefoon, radio, tele-

visie en internet (wifi ) in je woning. Woon 

je in een groepswoning, dan betalen we 

ook de aansluitingen op je kamer (als dit 

technisch mogelijk is). 

•  De apparatuur (tv, radio) in de gezamenlij-

ke woonkamer van een groepswoning. 

Jij betaalt

•  De apparatuur (tv, radio, computer, smart-

phone) die je zelf op je kamer (groepswo-

ning) of je huiskamer (als je alleen woont) 

wilt.

•  Ook het abonnement voor telefoon, 

televisie en een bijdrage voor internet aan 

Dichterbij. 

  Dit zijn 77 (digitale zenders), 40 Mbit/s 

internet plus Wi-Fi. Het tarief staat achter 

in de brochure.

Eten en drinken 

Dichterbij betaalt

•  De gezonde voeding voor ontbijt, lunch 

en avondeten, koffi e, thee, melk, fruit en 

tussendoortjes. Als je een keer gezamen-

lijk een maaltijd afhaalt dan vervangt deze 

maaltijd het gewone avondeten (Bijvoor-

beeld gezamenlijk Chinees halen)

•  Een medisch dieet als dat in jouw indicatie 

voor behandeling staat. 

•  Jouw leefgeld als je zelf voor je maaltijden 

zorgt. 

•  Een vergoeding voor afwezigheid langer 

dan 72 uur. 

Meer informatie vind je achter in deze folder.

Jij betaalt

•  Alle extra’s, denk aan een taart voor je 

verjaardag, chips, snoep of snacks.

Voetverzorging

Dichterbij betaalt

•  De kosten van voetverzorging als je geen 

voetproblemen hebt. Nagels knippen valt 

onder persoonlijke verzorging. Schakelt 

het team een pedicure in, dan zijn de 

kosten voor de woonlocatie.

•  De kosten van een gespecialiseerde pe-

dicure of podotherapeut als je voetpro-

blemen hebt en als je in zorg bent met 

behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg 

van diabetes. 

Jij betaalt

•  De gespecialiseerde pedicure of podo-

therapeut als er een medische noodzaak 

is en je zonder behandeling in zorg bent 

bij Dichterbij. Mogelijk kun je deze kosten 

declareren via je ziektekostenverzekering.

•  De pedicure als het een cosmetische be-

handeling is, bijvoorbeeld als je je nagels 

laat lakken.

•  De pedicure als begeleiders je voeten 

kunnen verzorgen, maar jij naar de pedi-

cure wilt.

Dichterbij betaalt

•  De zorg en begeleiding die je nodig hebt. 

Je verzorgt je zoveel mogelijk zelfstandig 

of wij leren je dat te doen. Als het nodig is 

helpen we je bij het douchen, aankleden, 

haren kammen, nagels knippen, eten, 

drinken en dergelijke.

•  De aanschaf en was kosten van standaard 

handdoeken, washandjes, keukendoeken, 

wc-papier en handzeep.

•  Het bezoek aan een huisarts, specialist of 

therapeut. Er gaat een begeleider met je 

mee als dit nodig is. We kunnen hiervoor 

de hulp vragen van familie, maar zij hoe-

ven die niet te geven.

•  Speciale kleding als je in zorg bent met 

behandeling. 

•  De begeleiding bij het kopen van kleren en 

schoenen. Wij kunnen familie vragen om 

dit samen met je te doen, maar zij zijn dit 

niet verplicht.

Jij betaalt

•  Persoonlijke toiletartikelen zoals deo-

dorant, shampoo, make-up, parfum en 

aftershave zijn voor jouw rekening.

•  Je kleding, schoenen, een bril en de kapper.

•  Je eigen beddengoed, handdoeken en 

washandjes etc.

Dichterbij werkt samen met Lomitel. Je kunt niet zelf een overeenkomst afsluiten, omdat providers 

niet automatisch kunnen incasseren bij Dichterbij. Je begeleider kan je helpen met de aanvraag.

Persoonlijke zorg, begeleiding 
en kleding
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Behandeling en medicijnen

Dichterbij betaalt

•  De kosten van een huisarts, arts verstan-

delijk gehandicapten, ergotherapeut, fysio-

therapeut, gedragsdeskundige en logope-

dist als je in zorg bent met behandeling. 

•  De medicatie die een arts voorschrijft.

•  Niet de kosten van de tandarts, maar de 

basiskosten van de tandarts vallen wel on-

der de Wlz als je in zorg bent bij Dichterbij 

  met behandeling. De tandarts moet de 

kosten rechtstreeks bij het zorgkantoor 

indienen. Voor sommige behandelingen is 

vooraf een machtiging nodig.

Jij betaalt

•  De huisarts, tandarts, therapeuten en 

andere behandelaren als je zonder 

behandeling in zorg bent bij Dichterbij. 

De kosten hiervan kun je (helemaal of 

gedeeltelijk) vergoed krijgen via je zorg-

verzekering. 

•  Medicijnen die je gebruikt zonder voor-

schrift van een dokter.

Hulpmiddelen

Dichterbij betaalt

•  De hulpmiddelen die in de woning nodig 

zijn om je goede zorg te kunnen geven. 

Denk aan een tillift, een douchestoel of 

alarmering. 

•  Medische hulpmiddelen die je krijgt op 

medisch voorschrift, zoals incontinen-

tie-materiaal.

•  De hulpmiddelen voor algemeen gebruik 

zoals een algemene rolstoel. 

Dichterbij Expertise dient een aanvraag in bij 

het zorgkantoor als je met behandeling in 

zorg bent voor mobiliteitshulpmiddelen. zoals 

een aangepaste fi ets of een scootmobiel en 

voor persoonlijke hulpmiddelen zoals ortho-

pedische schoenen, ligorthese etc. 

Jij betaalt

•  De aanschaf van een hulpmiddel in en om 

het huis zoals een persoonlijke rollator of 

driepoot. 

Heb je een mobilteitshulpmiddel vanuit de 

gemeente? Dan zijn de kosten voor reparatie 

voor de gemeente. 

Verzekeringen

Dichterbij betaalt

•  Een inboedelverzekering voor jou. De 

inboedelverzekering kent een verzekerd 

bedrag van € 10.000,- per bewoner. 

•  De WA-verzekering voor je elektrische 

rolstoel of scootmobiel. 

Jij betaalt

•  Jouw zorgverzekering. Iedere Nederlander 

moet een basis zorgverzekering afsluiten. 

Je kunt de verzekering uitbreiden met een 

aanvullende verzekering. 

•  De aansprakelijkheidsverzekering voor 

particulieren (AVP). Volgens de wet is 

iedere Nederlander aansprakelijk voor zijn 

daden of het nalaten daarvan. Jij dus ook. 

We raden je dan ook dringend aan om een 

aansprakelijkheidsverzekering particulieren 

af te sluiten. Minderjarige kinderen zijn 

meestal verzekerd via de AVP van hun 

ouders, ook als zij bij een zorginstelling 

wonen. Het is verstandig dit om de verze-

keringspolis na te kijken.

•  Een extra inboedelverzekering als je kost-

bare spullen hebt, zoals dure sieraden, een 

kunstverzameling of dure computer- of 

videoapparatuur. 

•  De motorrijtuig verzekering voor bijvoor-

beeld je auto of je brommer. 

• De uitvaartverzekering.

Wil je advies over verzekeringen, bespreek dit 

met je begeleider.
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Ontspanning en vakantie

Dichterbij betaalt

•  De recreatieve activiteiten die jouw be-

geleiders zelf regelen. Soms vragen we 

hiervoor een bijdrage.

•  Recreatieve activiteiten die binnen de 

vaste begeleidingsuren vallen.

Jij betaalt

•  De dingen die je zelf in je vrije tijd doet 

zoals de contributie van een vereniging. 

Ook uitstapjes en vakanties zijn voor je 

eigen rekening. Denk hierbij aan over-

nachtingen, vervoer, entreekaartjes en 

dergelijke.

•  De extra begeleiders, vrijwilligers of 

mantelzorgers die meegaan op vakantie 

om je te begeleiden. Het gaat hierbij om 

extra begeleidingsuren en kosten van 

het verblijf, het vervoer, eten en drinken, 

verzekering, etc.

Geestelijke verzorging / Overlijden

Dichterbij betaalt

•  Geestelijke verzorging. Geestelijke verzor-

gers helpen je onder meer als je vragen 

hebt over het leven, over zingeving, het 

geloof, ziekte en overlijden.

•  De arts die komt schouwen na overlijden. 

Zo nodig zorgen we ook voor het klaarma-

ken van het lichaam en het tijdelijk koelen 

ervan totdat de begrafenisondernemer 

komt.

Jij betaalt

•  De overige kosten bij overlijden, zoals ver-

voer naar een mortuarium, een begrafenis 

of crematie.

Vervoer

Dichterbij betaalt

•  Het vervoer naar je dagbesteding/dagbe-

handeling met een taxi, bus of trein of een 

busje van Dichterbij.

Jij betaalt

• Het vervoer naar je familie.

• Het vervoer naar je vakantieadres.

•  Het vervoer naar bijvoorbeeld een vereni-

ging of bij een uitstapje.

Vervoer bij (para) medische zorg

Dichterbij betaalt

•  Het vervoer naar een arts of therapeut 

voor een behandeling die onder de Wlz 

valt. Denk aan de gecontracteerde avg-/

huisarts, de gedragskundige of fysiothe-

rapeut.

Jij betaalt

•  Het vervoer naar een arts of therapeut 

voor een behandeling die onder de Wlz 

valt als je zonder behandeling in zorg bent 

bij Dichterbij.

•  Het vervoer als de behandeling niet onder 

de Wlz valt, zoals een bezoek aan een 

dokter/behandelaar in het ziekenhuis. 

Mogelijk kom je in aanmerking voor de rege-

ling “zittend ziekenvervoer”. Neem hiervoor 

vooraf contact op met je ziektekostenverze-

keraar.
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Tarieven extra diensten
Op verzoek van cliënten leveren we een aantal diensten die je zelf betaalt. Uiteraard betaal je 

alleen voor diensten als je er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. In onderstaande tabel vind 

je een overzicht van de diensten die we leveren en de tarieven voor 2021.

NB 
Voor het wassen van kleren en je eigen beddengoed gelden vaste prijzen. We stimuleren je om 

zelf de was te doen. Je betaalt dan het doe-het-zelftarief voor het gebruik van de wasmachine. Kun 

je niet zelf wassen, dan kunnen wij dat voor je doen. De kosten vind je in het tarievenoverzicht. 

Natuurlijk kun je ook familie vragen om voor je te wassen. Dan betaal je niets aan Dichterbij.

Leefgeld
Dichterbij streeft ernaar dat je zoveel mogelijk zelfredzaam bent. Daarom ontvang je leefgeld 

als je zelf voor je maaltijden zorgt. Dat leefgeld is € 7,15 per dag. Die vergoeding bestaat uit 

€ 6,65 voor eten en € 0,50 voor hygiëne. Je kunt er in overleg ook voor kiezen om bijvoorbeeld 

wel het ontbijt en lunch zelf te regelen, maar het avondeten niet. Of om op bepaalde dagen wél 

zelf het eten te verzorgen en op andere dagen niet. Wil je hierover afspraken maken, neem dan 

contact op met je begeleider. 

Dagvergoeding bij afwezigheid van 72 uur 

of meer aaneengesloten 
Bij afwezigheid van 72 uur of meer aaneengesloten kunnen je ouders/verwanten gebruik ma-

ken van een dagvergoeding van € 6,65. Dit kan alleen als je geen gebruik maakt van het budget 

leefgeld. Een declaratieformulier staat op de website van Dichterbij. 

Verdere informatie
•  Op de site van het Nederlands zorginstituut vind je onder het kopje Wlz-kompas de 

diensten die vanuit de Wlz betaald worden: www.zorginstituutnederland.nl

• Voor vragen over de eigen bijdrage kun je contact opnemen met het CAK via www.hetcak.nl

• Over het beheren van geld vind je informatie bij SBB, www.sbbzorg.nl

• Heb je vragen over je indicatie, neem dan contact op met het CIZ, www.ciz.nl

• Voor vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning, zie www.vgz-zorgkantoren.nl

•  Voor bijzondere uitgaven die buiten de reguliere zorg vallen, kun je soms een beroep 

doen op Stichting Samenleven: www.stichtingsamenleven.nl

• Meer informatie over Dichterbij: www.dichterbij.nl

Aanvullende dienstverlening
geleverd door Dichterbij aan cliënten Tarief 2021

Wassen van persoonlijk wasgoed door Dichterbij, tarief per jaar € 782,05

Wassen persoonlijke wasgoed cliënt. Doe-het-zelf tarief per jaar € 257,06

Extra begeleidingsuur (uitstapjes, vakantie), tarief per uur € 36,15

Bijdrage internetabonnement, tarief per jaar € 131,94

TV-abonnement, tarief per jaar € 63,20

Waar kun je terecht met vragen?
In deze folder staat informatie over de meest voorkomende betalingen. Heb je hier vra-

gen over of twijfel je of je iets wel of niet zelf moet betalen? Neem dan contact op met 

de Front Offi ce van Dichterbij, via telefoonnummer 088 -754 0000.

Je kunt ook mailen naar info@dichterbij.nl of chatten via www.dichterbij.nl. 

De antwoorden kun je opschrijven op de pagina voor aantekeningen. 



Wie betaalt 
Verblijf 

met 
behan-
deling

Verblijf 
zonder 
behan-
deling

Deeltijd 
verblijf 

(verblijf)

Deeltijd 
verblijf 
(thuis)

Volledig 
pakket 
thuis

Modulair 
pakket 
thuis

Aansluitingen telefoon, internet, televisie D D D C C C

Arts verstandelijke gehandicapten (AVG)                                D D ZVW ZVW D/ZVW ZVW

Audiovisuele apparatuur algemeen gebruik   D D C C C C

Beddengoed standaard (voor algemeen gebruik) D D D C C C

Beddengoed persoonlijk C C C C C C

Begeleiding bij consult  naar de AVG/Gedrags-

kundige

D D D C D D

Begeleiding bij consult naar het ziekenhuis D D D C D C

Begeleiding bij vrijetijdsbesteding D D C C C C

Brillen, glazen en montuur  en eventuele reparaties C C C C C C

Begeleiding bij het kopen van kleding en schoeisel D D C C D C

Cadeaus en attenties bij bepaalde gelegenheden 

op vraag van de cliënt

C C C C C C

Computer voor cliënt 

(aanschaf, gebruik, onderhoud)

C C C C C C

Contributie (zoals clubs, belangenverenigingen) C C C C C C

Deelnamekosten vakanties C C C C C C

Deelnamekosten vrijetijdsbesteding C C C C C C

Dieetvoeding D D D C C C

Diëtiste op  indicatie D ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Hulpmiddelen algemeen die voor de 

ondersteuning van cliënt noodzakelijk 

zijn in de woning zoals tilliften etc. 

D D D/ZVW/

WMO

ZVW/

WMO

ZVW/

WMO

ZVW/

WMO

Hulpmiddelen medisch voor bijv sondevoeding,  

Insulinepomp, sensoren 

D ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Hoorapparaat C C C C C C

Huisarts D ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Inboedelverzekering D D D C C C

Incontinentiemateriaal op medisch voorschrift D ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Inrichting eigen kamer cliënt standaard D D D C C C

Inrichting algemene ruimte D D D C C C

Inrichting eigen kamer cliënt op verzoek van cliënt C C C C C C

Kapper C C C C C C

Kleding boven en ondergoed C C C C C C

Kleding bijzonder als gevolg van aandoening 

zoals scheurpak etc. op medische indicatie 

Zorgkan-

toor*

ZVW/

WMO/C

Zorgkan-

toor*/

WMO

ZVW/

WMO/C

ZVW/

WMO/C

ZVW/

WMO/C

Linnengoed 

(washandjes handdoeken, keukendoek)

D D D C C C

Linnengoed client privé C C C C C C

Medicatie voorschrift arts D ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Medicatie overig (homeopathie etc.) C C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW

Motorvoertuigverzekering (WAM) C C C C C C

Overlijden laatste zorg op locatie D D D C C C

Paramedische zorg specifi ek D ZVW D ZVW D/ZVW D/ZVW

Paramedische zorg algemeen ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Voetverzorging (pedicure podotherapeut) D D/C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW

Rolstoel D D/WMO D/WMO ZVW/

WMO

WMO WMO

Schoeisel orthopedisch Zorgkan-

toor*

ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

Schoonheidsspecialist (huidtherapie op indicatie) D C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW

Steunzolen zonder orthopedische schoenen C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW C/ZVW

Tandarts Zorgkan-

toor**

ZVW ZVW ZVW ZVW ZVW

TV, telefoon ,Internet abonnement C C C C C C

Toiletartikelen standaard 

(zoals toiletpapier en handzeep)

D D D C C C

Toiletartikelen persoonlijk zoals shampoo, 

deodorant, parfum, aftershave, make-up

C C C C C C

Verhuiskosten eigen verzoek C C C C C C

Verhuiskosten (intern) op verzoek van Dichterbij D D D C C C

Vervoer dagbesteding van Dichterbij D D D D D D

Vervoer naar AVG / gedragskundige / paramedicus D D D C D/C C

Vervoer naar ziekenhuis C/

ZVW***

C/

ZVW***

C/

ZVW***

C/

ZVW***

C/

ZVW***

C/

ZVW***

Vervoer vakanties C C C C C C

Vervoer vrijetijdsbesteding C C C C C C

Verzekering; aansprakelijkheid voor particulieren 

(WA)

C C C C C C

Voeding standaard maaltijden D D D C D C

Voeding op vraag van cliënt boven standaard 

verstrekkingen 

C C C C C C

Wasverzorging standaard algemene was, 

handoeken en washandjes etc

D D D C C C

Wasverzorging persoonlijke kleding C C C C C C

Zorgverzekering 

(basisverzekering, wettelijk verplicht)

C C C C C C

Wie betaalt 
Verblijf 

met 
behan-
deling

Verblijf 
zonder 
behan-
deling

Deeltijd 
verblijf 

(verblijf)

Deeltijd 
verblijf 
(thuis)

Volledig 
pakket 
thuis

Modulair 
pakket 
thuis

D = Dichterbij

C = Client   

ZVW = Zorgverzekeringswet 

WMO = wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente   

Zorgkantoor* = aanvraag loopt via zorgkantoor   

Zorgkantoor** = tandarts stuurt de declaratie direct naar het zorgkantoor   

C/ZVW*** = medisch geindiceerd vervoer loopt via de ziektekostenverzekering, machtiging vooraf aanvragen
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Maak hier je aantekeningen


