Wat betaalt Pergamijn

Informatie over wat
Pergamijn betaalt

Voor een uitgebreide toelichting op de vergoedingen uit de Wlz,
de meest actuele informatie, tarieven en vergoedingen:
www.pergamijn.org

en wat je zelf betaalt als je woont
in een woning van Pergamijn

Postbus 40
6100 AA Echt
info@pergamijn.org

www.pergamijn.org

www.pergamijn.org

Wie betaalt wat?

Verzekeringen

Cliënt

Pergamijn

Meer informatie

Inboedelverzekering

X

Collectief afgesloten door Pergamijn.

Reisverzekering

X

Collectief afgesloten door Pergamijn.

Annuleringsverzekering

X

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

X

Woon je in een woning van Pergamijn? Of bent u wettelijk vertegen-

Zorgverzekering

X

woordiger van een bewoner? Dan is het handig om te weten wat je zelf

Uitvaartverzekering

X

X
Mogelijkheid om aan te sluiten bij
de verzekering van Pergamijn.

moet betalen en wat Pergamijn betaalt. De afspraken hierover zijn
wettelijk vastgelegd. Daardoor weet je wat zorgorganisaties vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten betalen en wat je zelf moet betalen.

Eten en drinken

Cliënt

Pergamijn

In deze brochure vind je hiervan een beknopt overzicht.
X

Voeding

Wlz-kompas als uitgangspunt

Uitgebreide informatie

De informatie uit deze brochure is gebaseerd
op de uitgangspunten voor het verblijf in een
instelling van het Zorginstituut Nederland.
In het Wlz-kompas van het Zorginstituut
Nederland staat een overzicht van de meest
voorkomende producten en diensten die uit
de Wlz-middelen moeten worden betaald.

Een uitgebreide toelichting op de
vergoedingen uit de Wlz, de meest
actuele informatie, tarieven en
vergoedingen vind je op
www.pergamijn.org.

Als je aanvullende wensen hebt, dan kun je
deze natuurlijk altijd bespreken met een
medewerker van Pergamijn. Afhankelijk van
je wensen maken we afspraken over wie
het regelt en betaalt.

Wie betaalt wat?

Heb je nog vragen over de Wlz en wat
je zelf wel of niet moet betalen?
Neem dan contact op met de:
• senior cliëntbegeleider;
• afdeling Financiën en
Administratie via telefoonnummer
0475 77 75 44.

Extra’s

Verzorging en
verpleging

X

Incontinentiemateriaal, verpleegkundige materialen, voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen

Cliënt

Twee broodmaaltijden, één warme
maaltijd, fruit, koffie, thee, melk en
twee tussendoortjes.
Bijvoorbeeld snoep, gebak,
luxe broodsoorten, alcoholische drank
of rookwaren.

X

Dieetvoeding

Meer informatie

Pergamijn

X

Bij dieetadvies door de diëtist van
Pergamijn.

Meer informatie

Met uitzondering van alternatieve
geneesmiddelen.

www.pergamijn.org

Verhuizen, inrichten
en wonen

Cliënt

Verhuizen
(op verzoek van Pergamijn)

Verhuizen (op jouw verzoek)

Pergamijn

X

Meer informatie
Als er sprake is van:
• veranderde ondersteuningsvraag
waaraan in de huidige woning niet
kan worden voldaan.
• een verzoek van Pergamijn,
bijvoorbeeld vanwege een
verbouwing.

X

Standaard inrichting algemene
ruimtes

X

Huiskamer, keuken, badkamer, toilet
en gang.

Standaard inrichting individuele
zit-/slaapkamers

X

Pergamijn richt jouw kamer in met
standaardmeubilair.

Eigen inrichting individuele zit-/
slaapkamer

Je mag je kamer naar eigen inzicht/
smaak met eigen meubels inrichten.
Daarbij dien je wel rekening te houden
met de (brand)veiligheid, Arbo en
kwaliteitseisen voor hygiëne,
duurzaamheid en efficiënt onderhoud.

X

Tuin(inrichting)

X

Schoonmaak

X

Persoonlijke
bezittingen

Cliënt

Bijvoorbeeld: eigen meubilair,
brillen, hoorapparaten, identiteitsbewijzen etc.

X

Rollator

X

Pergamijn

Cliënt

Standaard pakket met linnengoed
Kopen en onderhouden van
kleding

Labelen van kleding (en eventueel
zelf gekocht linnengoed)

Waskosten

Pergamijn

X

Je kunt ervoor kiezen om zelf je
linnengoed te kopen.

X

Bijvoorbeeld human protection pakken
of patiëntenhemden.
In alle kleding en linnengoed moet een
label zitten van de wasserij waarmee
Pergamijn een contract heeft.

X

Cliënt

Pergamijn

X

Op basis van medische indicatie en voor
zover vergoed door het zorgkantoor.

Orthopedisch schoeisel

X

Op basis van medische indicatie en voor
zover vergoed door het zorgkantoor.

Meer informatie
Je kunt ervoor kiezen om:
• gebruik te maken van de wasserij
waarmee Pergamijn een contract
heeft.
• zelf je kleding te wassen met
wasmachines, wasmiddel etc.
van Pergamijn.
• zelf je kleding te wassen met een
eigen wasmachine, wasmiddel etc.
Als je extra waskosten hebt vanwege
een aandoening of ziekte, dan kun je in
aanmerking komen voor een vergoeding van deze extra kosten.

X

Meer informatie

Wassen linnengoed

Meer informatie

X

Niet gebruikelijke kleding

Wassen boven- en onderkleding

Rolstoel

Wie betaalt wat?

Kleding en linnengoed

X

Ontspanning, recreatie
en vrije tijd
Persoonlijke verzorging

Cliënt

Pergamijn

X

Persoonlijke verzorging

Meer informatie

Abonnementen (krant, tijdschrift)
en lidmaatschappen

X

Als je, al dan niet tijdelijk, hulp nodig
hebt bij wassen, haren kammen en
nagels knippen.

Abonnement radio, tv en internet

X

Abonnement telefoon

X

Vakantie en uitstapjes

X

X

Voetverzorging

Cliënt

Kapper en schoonheidsspecialist

X

Tenzij er sprake is van medische
indicatie.

Verzorgingsproducten

X

Bijvoorbeeld deodorant, borstel,
make-up en tandpasta.

Begeleiding

Cliënt

Pergamijn

X

Reiskosten algemeen
Reiskosten naar een (medische)
behandeling

X

Reiskosten naar sociale
activiteiten

X

Wie betaalt wat?

Meer informatie
Begeleiding die nodig is om de Wlz-zorg
te kunnen leveren.

Meer informatie
X

Kosten van vervoer dat nodig is om de
Wlz-zorg te kunnen leveren.
Kosten van vervoer naar een (medische)
behandeling die niet onder de Wlz-zorg
valt.

Begeleiding naar sociale
activiteiten

Overlijden

Geestelijke verzorging

Pergamijn

•
Cliënt

Begeleiding bij behandeling

Geestelijke verzorging

Meer informatie

Tenzij je jonger bent dan 18 jaar.

X

Begeleiding algemeen

Vervoerskosten

Pergamijn

Cliënt

Pergamijn

X

Meer informatie
Binnen Pergamijn is geestelijke
verzorging aanwezig die zoveel
mogelijk aansluit bij jouw godsdienst
of levensovertuiging.

•

Als je niet zelfstandig een arts of
therapeut kunt bezoeken
Als er op jouw verzoek een
begeleider meegaat, dan betaal je
zijn/haar reis- en begeleidingskosten zelf.

X

Cliënt

Pergamijn

Meer informatie

X

Laatste zorg na overlijden
Uitvaart

X

Financiële afhandeling na
overlijden

X

Leegmaken van de kamer na
overlijden

X

Notariskosten voor opstellen verklaring
van erfrecht.

www.pergamijn.org

