Zorg en diensten in De Tabakshof
In onderstaande tabel vindt u de zorg en diensten die de cliënt ontvangt in De Tabakshof, met
daarbij de wijze waarop deze worden gefinancierd.
1. De zorgverlening vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gefinancierd volgens de regeling
van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Wat daaronder valt, staat in de 1e kolom. U betaalt
hiervoor een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
2. Zorg en diensten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), vindt u in de 2e kolom. De
vergoeding vanuit de ZVW kan afhangen van de verzekeraar die u heeft gekozen. Sommige
onderdelen worden niet vergoed vanuit de verplichte basisverzekering, maar vanuit een
aanvullende verzekering mits de cliënt die heeft afgesloten.
3. Een aantal zaken worden mogelijk vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Zie hiervoor de 3e kolom. Gemeente Rhenen beslist over WMO-aanvragen.
4. De onderdelen waarvoor u uw bijdrage betaalt aan De Tabakshof, staan in kolom 4. Over de
hoogte van de bijdrage wordt u geïnformeerd door De Tabakshof.
5. Zaken waarvoor u zelf kiest en die u uit eigen middelen betaalt, vindt u in de 5e kolom.
Onderdeel
VPT
ZVW
WMO Tabakshof Bewoner
Verblijf in De Tabakshof, gebruik studio
X
Onderhoud studio, alg. ruimten, tuin
X
Aanpassingen studio i.v.m. beperking
X
Energiekosten studio en alg. ruimten
X
Aansluiting TV/telefoon studio
X
Abonnement TV/telefoon/internet
X
Verzekering studio (gebouw)
X
Verzekering inboedel 1
X
Verzekering aansprakelijkheid
X
Alarmeringssysteem incl. domotica
X
Seniorenbed incl. matras
X
Inventaris en gordijnen studio
X
Schoonmaken studio
X
Schoonmaken algemene ruimten
X
Aanschaf beddengoed, handdoeken
X
Wasverzorging bad- en beddengoed
X
- idem, kleding (normale kosten)
X
- idem, kleding (chemisch reinigen)
X
Maaltijden en tussendoortjes
X
Extra’s en alcoholische dranken
X
Activiteiten en begeleiding
X
Extra individuele begeleiding
X
Persoonlijke zorg
X
Extra verzorging en aandacht
X
Persoonlijke verzorgingsproducten
X
2
Kapper
X
Pedicure 3
X
Specifieke Wlz-behandeling
X
Medische zorg zoals huisarts biedt
X
Paramedische zorg (niet-specifiek)
X
X
Tandartsenzorg
X
X
Medicatie
X
Verbandmiddelen, hulpmiddelen
X
Hulpmiddelen zoals tillift
X
Hulpmiddelen zoals rolstoel
X
Vervoer naar ziekenhuis e.d.
X
X
Vervoer naar sociale activiteiten elders
X
1
Verzekering dekt alleen normale inboedel, geen kostbaarheden, dure sieraden, verzameling etc.
2
Betreft haren wassen door kapper op eigen verzoek en overige dienstverlening door kapper
3
Betreft knippen van nagels door een pedicure via De Tabakshof. Dienstverlening door een eigen
pedicure van de bewoner komt voor rekening van de bewoner.
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