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1. Inleiding
Wij geloven dat de mens centraal staat en niet de ziekte of beperking. Iedereen is eigenaar van
zijn eigen leven en alleen samen kunnen we het leven fijner en zinvol maken. We vinden dat
iedereen die een beroep doet op De Riethorst Stromenland (DRS) liefdevolle zorg en respect
verdient en zich thuis voelt, waar dat ook is.
We leveren u en uw naasten persoonlijke en professionele ondersteuning in uw buurt, bij u
thuis, in onze huizen dichtbij en in onze expertisecentra.
U kunt ook zorg en diensten bij ons inkopen. U kiest zelf wat u wilt hebben en of u het geld
ervoor over heeft. Voor veel van onze diensten is een vergoeding mogelijk. Het kan zijn dat uw
eigen zorgverzekeraar sommige kosten betaalt of als u een Persoongebonden Budget (PGB)
heeft. En mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U
hebt dan wel een indicatie nodig en betaalt ook vaak een eigen bijdrage.
Extra hulp kan het leven vergemakkelijken en leuker maken. Dit boekje maakt u wegwijs in
waar De Riethorst Stromenland voor zorgt, wat u zelf eventueel moet betalen en wat de tarieven
daarvan zijn. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW, uitzonderingen hierop zijn
benoemd.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor wijkverpleging? Of heeft u andere vragen over
wijkverpleging, mantelzorgondersteuning, woninginrichting of leefstijl? Wat het ook is, bel ons
gerust. Onze wijkverpleegkundigen staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U
kunt de wijkverpleging bereiken op telefoonnummer 0183 30227. In een spoedeisende situatie
kunt ons 24 uur per dag bereiken. Daarnaast is de wijkverpleging bereikbaar via e- mail:
wijkverpleging@drsn.nl.
Voor alle andere vragen, advies, het aanvragen van een indicatie of het voorbereiden van uw
verhuizing neemt u contact op met Bureau zorgadvies van DRS. Onze zorgadviseurs staan u
graag te woord tijdens een kennismaking en leiden u desgewenst rond op een locatie. Ook
kunnen zij een indicatie voor u aanvragen. Bureau zorgadvies is op werkdagen bereikbaar van
8.30 tot 16.30 uur.
_____________________________________
Bureau zorgadvies
Stadsweg 9a01 | 4931 HV Geertruidenberg
Telefoon: 0800 0202015
E-mail: bureauzorgadvies@drsn.nl
Wij staan voor u klaar en helpen u graag op weg!
Meer informatie:
Over De Riethorst Stromenland: www.deriethorststromenland.nl
Over de eigen bijdrage: www.hetcak.nl
Over het aanvragen van een Wlz-indicatie: www.ciz.nl
Over zorg via de zorgverzekeringswet via de website van uw eigen zorgverzekeraar
Over de zorg en begeleiding via de WMO via de website van uw gemeente
Over het persoonsgebonden budget: www.pgb.nl
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2. Wonen of tijdelijk verblijven in een
appartement bij De Riethorst
Stromenland
Waar zorgt DRS voor? Wat betaalt u zelf?
Dat is hieronder per product of dienst uitgewerkt. Het geldt voor klanten met een Wlz-indicatie.
Uitzonderingen voor klanten die tijdelijk bij ons verblijven (geriatrische revalidatiezorg en
eerste lijnsverblijf) worden in de tekst aangegeven.
De onderwerpen zijn onderverdeeld in acht groepen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appartement of kamer
Telefoon, tv, energie en verzekeringen
Eten en drinken
Verzorging
Hulp buiten de instelling
Ontspanning en vakantie
Hulpmiddelen
Overige producten en diensten
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2.1 Appartement of kamer
Waar zorgt DRS voor?
Wat betaalt u zelf?
Aanpassingen in een appartement of kamer
Aanpassingen die nodig zijn vanwege een Niets
ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een
verhoogd toilet en handgrepen.
Opknappen van een appartement of kamer
Dat uw appartement of kamer er netjes
Niets
uitziet.
Inrichten van een appartement of kamer
Een eenvoudig ingerichte kamer/
Als u ervoor kiest om uw kamer
appartement. De inrichting bestaat uit
zelf in te richten, betaalt u zelf
vloerbedekking, gordijnen en (eenvoudig) deze kosten.
meubilair: een tafel, een stoel, een kast en
lampen. Maar ook een bed, matras,
Het is niet mogelijk om de
beddengoed en handdoeken en zo nodig appartementen voor tijdelijk
een hoog-laag bed.
verblijf zelf in te richten.
Sleutels
Twee sleutels per appartement.
Niets.
Bij het zoekraken van een
sleutel betaalt u voor
vervanging € 35,-.

Schoonmaakspullen en schoonmaak appartement of kamer
Uw vloeren en sanitair worden één keer Kunt u zelf nog schoonmaken?
per week schoongemaakt. Daarnaast
Dan zal DRS u vragen om mee
wordt zoveel als mogelijk in overleg met te helpen.
u afgestemd welke overige schoonmaak- Wilt u uw appartement of
werkzaamheden we uitvoeren binnen de kamer vaker schoon laten
daarvoor beschikbare tijd. DRS betaalt de maken? Dan regelt en betaalt u
schoonmaakspullen.
dat zelf.
Persoonlijk alarm
Een persoonlijk alarm, als dat nodig is.
Bij het zoekraken van de
DRS betaalt ook de kosten.
halszender of bel betaalt u voor
vervanging € 125,-.
Verhuizen binnen de instelling
Wil DRS dat u verhuist? Bijvoorbeeld
Wilt ú graag verhuizen?
vanwege een verbouwing? Dan betaalt
Bijvoorbeeld naar een andere
DRS deze kosten. De regeling omtrent de kamer? Of vanuit DRS naar
vergoeding wordt afgestemd met de
huis? Dan betaalt u deze kosten
klantenraad.
zelf.
Afvoer afval
DRS regelt het regulier afval.
Het afvoeren van persoonlijke
bezittingen is voor uw eigen
rekening en dient u ook zelf of
door uw naasten te (laten)
regelen.

5

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

U kunt een derde sleutel
aanvragen. Kosten zijn
€ 35,- per extra sleutel.
Dit bedrag is borg en
krijgt u retour bij
inleveren van de sleutels.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.2 Telefoon, televisie, energie en verzekeringen
Waar zorgt DRS voor?
Verzekeringen
DRS verzekert uw appartement of de
kamer en spullen die van DRS zijn. Is uw
elektrische rolstoel bijvoorbeeld ook van
DRS? Dan verzekert de instelling ook
uw elektrische rolstoel.

Wat betaalt u zelf?
U betaalt uw eigen
verzekeringen, zoals uw
aansprakelijkheidsverzekering,
inboedelverzekering voor uw
eigen spullen, zorgverzekering
en aanvullende verzekering.

Telefoon/internet
Aansluitingen in het appartement of de
kamer en in ruimten waar iedereen kan
komen (gemeenschappelijke ruimten).
Op alle locaties is wifi In openbare
ruimten.

U betaalt zelf eventuele
abonnementen voor telefoon en
internet, gesprekskosten en
benodigde apparatuur zoals
telefoon en computer.
Op Slotjesveste somatiek, De
In de appartementen voor tijdelijk
Stroming, Antonia, De Dotter,
verblijf is geen vaste telefoon
Buurstede en Mauritsstaete
beschikbaar. U kunt hier gebruik maken regelt u zelf uw abonnement(en)
van uw eigen mobiele telefoon.
rechtstreeks met de aanbieder.
Ook op De Kloosterhoeve en
Aernswaert regelt u dit zelf, hier
kan dit echter alleen via Ziggo.
Televisie- en audioapparatuur/CAI-abonnement
DRS zorgt voor televisies, radio’s of cd- De kosten voor
spelers in ruimten waar iedereen kan
abonnementen/pakketten voor
komen (gemeenschappelijke ruimten). In tv in uw eigen appartement zijn
algemene ruimten zorgt DRS ook voor
voor uw rekening. Op de
televisiepakketten.
locaties Slotjesveste (met
uitzondering van logeerkamers
Op de appartementen voor tijdelijk
en topkamers), Mauritsstaete,
verblijf is een televisie aanwezig. Aan u Antonia, De Stroming en De
de keuze hiervan al dan niet gebruik van Dotter regelt u dit zelf
te maken.
rechtstreeks met de aanbieder.
Op Slotjesveste somatiek en De
Kloosterhoeve kan dit alleen via
Ziggo.

Energiekosten
Kosten voor gas, water en licht. DRS
betaalt ook de kosten voor bijvoorbeeld
het opladen van een scootmobiel of
andere hulpmiddelen

Niets
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Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
N.v.t.

Op de locaties Goezate,
Altenahove en De
Lemmenskamp regelen
we op uw verzoek het
telefoonabonnement
tegen een vast tarief van
€ 13,15 per maand,
exclusief gesprekskosten.

Op de locaties
Aernswaert, Goezate, De
Lemmenskamp,
Buurstede, Altenahove en
De Kloosterhoeve regelt
DRS desgewenst een
standaardbasispakket
voor een vast tarief van
€ 13,70 per maand. Op
Slotjesveste (revalidatie
of topkamers) kunt u
desgewenst gebruik
maken van de in het
appartement aanwezige
tv inclusief basispakket.
Hiervoor betaalt u € 30,per maand.
N.v.t.

2.3 Eten en drinken
Waar zorgt DRS voor?
Voeding
De gebruikelijke voeding: drie
maaltijden per dag en voldoende drinken,
zoals koffie, thee en frisdranken. DRS
zorgt ook voor fruit en tussendoortjes.
Wilt u aangepaste voeding, bijvoorbeeld
vanwege uw geloof? Of wilt u
vegetarisch eten? Dan kunt u dat altijd
vragen bij uw locatie.

Medisch noodzakelijk dieet
DRS zorgt voor een dieet dat medisch
noodzakelijk is, vanwege uw ziekte of
aandoening. DRS betaalt ook medisch
noodzakelijke dieetproducten die niet
betaald worden door de zorgpolis, zoals
vloeibare voeding.

Wat betaalt u zelf?

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS

Broodmaaltijden bij
Mauritsstaete en De Stroming
regelt u zelf. U krijgt hier
maandelijks een vast bedrag
voor terug (€ 31,14 per maand
voor één broodmaaltijd per
dag).
Wilt u naast de gebruikelijke
voeding nog meer eten en
drinken? In de horecavoorzieningen moet u de kosten
daarvan zelf betalen.

In onze restaurants
kunnen gasten onder
meer een driegangen
keuzemenu afnemen voor
€ 10,15 (inclusief kop
koffie of thee). Ook is er
een kleine kaart met
lunch- en kleine
gerechten te verkrijgen
tegen betaling. Zie de
menukaarten in de
diverse restaurants.

U betaalt zelf de kosten voor
een dieet dat niet medisch
noodzakelijk is. DRS zal alles
in het werk stellen om aan uw
dieetwensen te voldoen.

N.v.t.

2.4 Verzorging
Waar zorgt DRS voor?
Haarverzorging
Kunt u uw haar zelf niet (meer) wassen,
drogen of kammen? Dan zorgt DRS dat
iemand anders dat voor u doet, zonder
kosten voor u.
Voetverzorging
Kunt u door ziekte, aandoening of
ouderdom niet meer zelf uw nagels
knippen? Dan laat DRS dat doen door
een verzorgende of pedicure. De kosten
zijn voor rekening van DRS.
Voetcontrole, voetonderzoek en
behandeling van huid- en nagelproblemen worden betaald door DRS of
uw zorgverzekeraar.
Verzorgingsproducten
Alle verzorgingsproducten die met zorg
te maken hebben. Bijvoorbeeld
handschoenen of natte doekjes en ook
toiletpapier.

Wat betaalt u zelf?
U moet zelf de kapper betalen
voor andere haarverzorging.
Bijvoorbeeld als u uw haar laat
knippen of watergolven.

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
De kapper hanteert eigen
tarieven.

In afwijking van de afspraken in N.v.t.
de wet, is pedicurezorg voor
mensen met een Wlz-indicatie
die verblijven bij DRS gratis.
Dit geldt niet als u tijdelijk bij
ons verblijft. U mag ook uw
eigen pedicure houden tegen
gebruikelijke tarieven.

U betaalt algemene
N.v.t.
verzorgingsproducten zelf.
Bijvoorbeeld doucheschuim,
zeep, scheerspullen,
scheerschuim, tandpasta of een
tandenborstel
Wassen, drogen, strijken, stomen en naamstickeren van kleding
Als uw kleding door uw aandoening
U betaalt zelf de kosten voor het Indien gewenst kunt u
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extra vaak moet worden gewassen
wassen, drogen, strijken en
tegen betaling gebruik
(onderkleding, overhemden en shirts
stomen van uw kleding.
maken van de diensten
meer dan één keer per dag. Overige
van onze partner in
kleding vrijwel iedere dag), betaalt DRS
linnenverzorging:
deze extra waskosten inclusief drogen en
Cleanlease. De tarieflijst
strijken (alleen met verklaring van
is op locatie te verkrijgen.
specialist ouderengeneeskunde). De
kosten voor naamstickers en het
aanbrengen daarvan worden door DRS
vergoed.
Wassen, drogen, strijken en naamstikkeren van beddengoed en handdoeken
DRS betaalt de kosten van
U mag uw eigen spullen
N.v.t.
naamstickeren, wassen, drogen en
gebruiken. U betaalt zelf de
strijken van beddengoed, handdoeken en kosten voor het wassen van uw
washandjes die eigendom zijn van DRS. eigen beddengoed en eigen
handdoeken.

2.5 Hulp buiten de instelling
Waar zorgt DRS voor?
Wat betaalt u zelf?
Bezoek aan de arts, therapeut of specialist
Kunt u voor normale medische zorg niet Niets
meer alleen een arts of therapeut
bezoeken? Dan zorgt DRS ervoor dat u
begeleiding krijgt. We vragen hierbij de
hulp van familie of vrijwilligers.
Vervoer
Valt de behandeling onder de Wlz-zorg? Valt de behandeling niet onder
En hebt u daarbij vervoer nodig? DRS
de Wlz-zorg? Dan betaalt u zelf
regelt dan het vervoer naar deze
het vervoer. Uw zorgpolis geeft
zorgaanbieder (met vrijwilliger,
meer informatie over
mantelzorger of medewerker). DRS of
vergoedingen voor vervoer per
uw zorgverzekeraar betaalt het vervoer. auto, taxi of ambulance.
Vervoer en begeleiding naar sociale activiteiten
DRS is niet verplicht te zorgen voor
De gemeente heeft voor vervoer
vervoer en/of begeleiding naar sociale
binnen de regio voorzieningen
activiteiten, zoals familiebezoek of
op grond van de Wet
theaterbezoek.
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De gemeente bepaalt
wanneer vervoer naar sociale
activiteiten wordt vergoed.
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Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.6 Ontspanning en vakantie
Waar zorgt DRS voor?
Ontspanning
DRS zorgt voor ontspanning, zoals bingo
of een muziekavond of kaartavond.
Train u fit
Train u fit vindt plaats onder begeleiding
van een fysiotherapeut op Slotjesveste.

Wat betaalt u zelf?

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS

Wanneer u hier aan deelneemt, Afhankelijk van de
vraagt DRS een kleine bijdrage. activiteit.
Kan 1 of 2 keer per week

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Vindt plaats één keer in de week
Niets
Vakantie
Sommige locaties van DRS organiseren Organiseert uw locatie een
een vakantie maar dit is niet verplicht.
vakantie voor de bewoners?
Dan vraagt DRS alleen een
vergoeding voor alle extra
kosten. Bijvoorbeeld voor
reizen, verblijf, begeleiding,
eten, drinken en entreegelden.
Extra kosten zijn kosten die
bovenop de normale kosten in
de instelling komen.

1 x in de week:
€ 17,50 per maand
2 x in de week:
€ 27,50 per maand
N.v.t.
Afhankelijk van de
activiteiten.

2.7 Hulpmiddelen
Waar zorgt DRS voor?
Wat betaalt u zelf?
Hulpmiddelen voor algemeen gebruik
DRS heeft bepaalde hulpmiddelen om
Niets
goede zorg te kunnen geven aan
bewoners. Een verpleeghuis zorgt
bijvoorbeeld voor douchestoelen.
Hulpmiddel op maat gemaakt of alleen door u te gebruiken
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat
Andere hulpmiddelen worden
voor u op maat is gemaakt. Bijvoorbeeld vaak door uw zorgpolis
een speciale beenbeugel. Woont u in
vergoed. Vraag hier naar bij uw
dezelfde instelling waar u ook wordt
zorgverzekeraar.
behandeld? Dan vallen deze
hulpmiddelen onder de Wlz-zorg.
Ook bij tijdelijk verblijf worden
dergelijke hulpmiddelen door ons
geregeld en vergoed.
Rolstoelen
Krijgt u behandeling in de zorginstelling Woont u bij DRS, maar
waar u ook woont? Dan krijgt u een
ontvangt u geen behandeling,
rolstoel.
dan is de gemeente
verantwoordelijk voor een
rolstoel of scootmobiel.
Hulpmiddelen in verband met werk personeel
DRS zorgt voor hulpmiddelen die zijn
Niets
bedoeld om het werk voor het personeel
makkelijker te maken. Bijvoorbeeld
tilliften of hoog/laagbedden.
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Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.8 Overige producten en diensten
Waar zorgt DRS voor?
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging die zoveel
mogelijk past bij het geloof of de
levensovertuiging van de bewoners.
Administratiekosten
DRS betaalt administratiekosten die te
maken hebben met Wlz-zorg.
Laatste zorg na overlijden
DRS regelt dat een arts komt schouwen.
DRS zorgt zo nodig voor het klaarmaken
voor transport en tijdelijk koelen van het
lichaam.
Opbaren op de kamer
Het opbaren is mogelijk op het eigen
appartement, behalve bij tijdelijk
verblijf, Aernswaert en de pg-afdelingen
op Altenahove.

Wat betaalt u zelf?

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS

Niets

N.v.t.

Andere administratiekosten moet N.v.t.
u zelf betalen.
Uw nabestaanden of uw
uitvaartverzekering betalen de
kosten van het afleggen en
opbaren van het lichaam.

N.v.t.

Uw nabestaanden of uw
N.v.t.
uitvaartverzekering betalen de
kosten van het afleggen en
opbaren van het lichaam. Familie
of andere nabestaanden hebben 7
dagen de tijd om na overlijden
van hun alleenwonend familielid
het appartement te ontruimen.
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3. Wonen thuis (zonder een Wlz-indicatie)
Waar zorgt DRS voor? Wat betaalt u zelf?
Dat is hieronder per product of dienst uitgewerkt.
De onderwerpen zijn onderverdeeld in vier groepen:
1.
2.
3.
4.

Begeleiding, verzorging en verpleging
Dagbesteding en tijdelijk verblijf
Behandeling
Overige producten en diensten

3.1 Begeleiding, verzorging en verpleging
Waar zorgt DRS voor?
Huishoudelijke verzorging
N.v.t.

Begeleiding
We kunnen u helpen met het plannen van
activiteiten en het regelen van de
dagelijkse dingen. Met dit steuntje in de
rug krijgt u weer controle over uw
tijdsbesteding en daarmee meer zin in de
dag.

Wat betaalt u zelf?
U dient de huishoudelijke hulp
zelf te regelen en te bekostigen
(of via de Wmo).

N.v.t.

Mogelijk komt u aanmerking
voor vergoeding via de WMO. U
heeft dan een indicatie voor
begeleiding nodig. Met een
indicatie betaalt u een eigen
bijdrage. U kunt ook extra
begeleiding bijkopen of zonder
indicatie onze begeleiding
inschakelen. U ontvangt daarvoor
dan een rekening.

PGB en bij een
uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 58,18 per uur.

Persoonlijke verzorging
DRS helpt u met persoonlijke verzorging Met een indicatie wordt de zorg
als wassen, aankleden, steunkousen
vergoed vanuit de Zvw (thuis,
aantrekken etc.
met eigen bijdrage). Wanneer u
meer verzorging wenst dan uw
indicatie aangeeft, kunt u deze
aanvullende zorg bijkopen.
Verpleging
We kunnen u helpen met medicijngebruik, injecties, wondverzorging, het
verwisselen van een stoma of andere
verpleegkundige handelingen.

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS

Met een indicatie wordt
verpleging vergoed vanuit de
Zvw (thuis, geen eigen bijdrage).
Wanneer u meer verpleging
wenst dan uw indicatie aangeeft,
kunt u extra verpleging bijkopen.
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Zonder indicatie:
€ 70,40 per uur

PGB en bij een
uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 53,97 per uur.
Zonder indicatie:
€ 65,30 per uur
PGB en bij een
uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 79,00 per uur.
Heeft u geen indicatie:
€ 95,59 per uur

3.2 Dagbesteding en tijdelijk verblijf (logeren)
Waar zorgt DRS voor?
Dagbesteding
Binnen de dagbehandeling werkt u aan
het versterken of zo veel mogelijk
behouden van uw zelfredzaamheid.
Denk aan activiteiten zoals
geheugentraining of ‘Meer bewegen
voor ouderen’ en creatief bezig zijn.
Dagbesteding wordt geboden in de
zorglocaties:
• Dagbesteding Geertruidenberg
• Mauritsstaete (Geertruidenberg)
• Goezate (Werkendam)
• Altenahove (Almkerk)
• De Citadel (Woudrichem)
• De Kloosterhoeve
(Raamsdonksveer, speciaal voor
patiënten met de ziekte
van Huntington).
Vervoer
Wanneer u in aanmerking komt voor
vervoer, dan zorgt een taxibedrijf voor
het vervoer van en naar huis; dit wordt
aangevraagd door een medewerker van
Bureau zorgadvies.

Tijdelijk verblijf/logeren
Het is mogelijk dat u op een punt komt
dat u tijdelijk (intensieve) zorg nodig
heeft. Binnen DRS heeft u de
mogelijkheid om te logeren.

Wat betaalt u zelf?

Tarieven (aanvullende) diensten
DRS

U komt in aanmerking voor
dagbesteding met een indicatie
van de gemeente of een Wlzindicatie (overbruggingszorg).
De maaltijden betaalt u zelf. U
kunt ook zonder indicatie
deelnemen.

Dagbesteding zonder
behandeling:
PGB en bij een uitbreiding op
uw bestaande indicatie:
€ 37,93 per dagdeel.
Heeft u geen indicatie:
€ 45,90
__________________________
Dagbesteding met behandeling:
PGB en bij uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 70,26 per dagdeel.
Heeft u geen indicatie:
€ 85,01

Heeft u een indicatie vanuit de
WMO of Wlz, dan betaalt u
alleen een eigen bijdrage. Het
vervoer heen en terug kan
vergoed worden door de
gemeente. Wanneer u vaker
naar de dagbesteding wilt
komen dan de indicatie
aangeeft, of u heeft geen
indicatie, dan kunt u de
dagdelen zelf betalen.

PGB en bij een uitbreiding op
uw bestaande indicatie:
€ 7,17 per keer.
Heeft u geen indicatie:
€ 8,68 per keer
__________________________
Rolstoelvervoer:
PGB en bij een uitbreiding op
uw bestaande indicatie:
€ 15,30 per keer.
Heeft u geen indicatie:
€ 18,51 per keer

Heeft u een verblijfsindicatie
van het CIZ? Dan krijgt u
overnachting, televisie, zorg en
maaltijden.

Tijdelijk verblijf basis: PGB
en bij een uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 107,46 per etmaal.
Heeft u geen indicatie:
Heeft u een logeerindicatie
€ 130,03 per etmaal
van uw gemeente? Dan krijgt u __________________________
overnachting, televisie, zorg en Tijdelijk verblijf intensief:
maaltijden. Maakt u gebruik
PGB en bij een uitbreiding op
van wijkverpleging, dan nemen uw bestaande indicatie:
wij dat gedurende uw periode € 207,15 per etmaal.
van logeren over van uw
Heeft u geen indicatie:
zorgaanbieder.
€ 250,65 per etmaal
__________________________
Heeft u een
thuiszorgindicatie? Dan krijgt
u van ons verzorging en
verpleging. U betaalt zelf voor
overnachting, televisie en
12

Tijdelijk verblijf Huntington
met zorg:
PGB en bij een uitbreiding op
uw bestaande indicatie:
€ 281,50 per etmaal.

maaltijden.

Heeft u geen indicatie:
€ 340,62 per etmaal

Heeft u geen indicatie en
betaalt u het logeren zelf? Dan
betaalt u wat u nodig heeft
(overnachting, televisie,
maaltijden en/of zorg. Met de
zorgmedewerkers maakt u
afspraken over hoeveel uur
zorg u per dag wilt ontvangen.
Sommige zorgverzekeraars
komen tegemoet in de kosten.
Informeer bij uw eigen
verzekeraar naar de
mogelijkheden.

3.3 Behandeling
Waar zorgt DRS voor?
Ergotherapie
De ergotherapeut helpt u om zo
zelfstandig mogelijk te (blijven)
functioneren. Dit bereikt u door opnieuw
te leren handelen zoals aan- en uitkleden
en het verplaatsen in een rolstoel en
zittend koken. Ook adviseert de
ergotherapeut over het leren omgaan met
hulpmiddelen, aanvragen en gebruik
maken van woningaanpassingen. De
ergotherapeut komt, indien noodzakelijk,
bij u thuis of ontvangt u op de locaties in
Oosterhout, Geertruidenberg of Almkerk.
Fysiotherapie
De fysiotherapeut is gespecialiseerd in
beweging. De fysiotherapeut adviseert,
behandelt en begeleidt u bij klachten over
bewegen zoals (trap)lopen, staan, opstaan
en angst om te vallen.
De fysiotherapeut komt, indien
noodzakelijk, bij u thuis of ontvangt u op
de locaties in Oosterhout,
Geertruidenberg of Almkerk.

Logopedie
De logopedist biedt hulp bij
articulatieproblemen, taalproblemen,
stemproblemen, slikproblemen en
gehoorproblemen. De logopedist komt,
indien noodzakelijk, bij u thuis of
ontvangt u op de locaties in Oosterhout,
Geertruidenberg of Almkerk.
Diëtetiek

Wat betaalt u zelf?
Ergotherapie wordt vergoed door
alle zorgverzekeraars. U heeft
recht op maximaal 10
behandeluren per kalenderjaar.
Vergoedingen voor ergotherapie
uit de basisverzekering vallen
onder uw verplicht eigen risico.

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS
Bij een uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 15,50 per kwartier.
Toeslag bij behandeling
aan huis per behandeling:
€ 22,00.

De zorgverzekering vergoedt bij Bij een uitbreiding op uw
chronische aandoeningen pas
bestaande indicatie:
vanaf de 21ste behandeling
Zie laatste bladzijde.
vanuit de basisverzekering. De
eerste 20 behandelingen kunnen
worden vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. Niet
chronische aandoeningen worden
helemaal niet vergoed uit de
basisverzekering. Het aantal
behandelingen dat u vergoedt
krijgt is afhankelijk van uw
verzekeraar en het pakket dat u
hebt gekozen.
Logopedie wordt vergoed door
Bij een uitbreiding op uw
alle zorgverzekeraars, ongeacht bestaande indicatie:
het aantal behandelingen dat u
Zie laatste bladzijde.
nodig heeft. Vergoedingen voor
logopedie uit de basisverzekering
vallen onder uw verplicht eigen
risico.
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De diëtist is gespecialiseerd in voeding
en diëten. Als het u niet meer lukt om
goed te eten, geeft de diëtist u adviezen
op maat.
De logopedist komt, indien noodzakelijk,
bij u thuis of ontvangt u op de locaties in
Oosterhout, Geertruidenberg of Almkerk.

Psychologie
Een psycholoog helpt mensen om weer
op eigen kracht verder te gaan. Denk aan
een behandeling bij depressies,
angststoornissen of verwerkingsproblemen. Of wanneer iemand te maken
heeft met gedragsproblemen, zoals
claimend of dwangmatig gedrag.
Ook ondersteunt de psycholoog
medewerkers en familieleden bij het
omgaan met onbegrepen gedrag. U kunt
zelf een van onze locaties in
Geertruidenberg, Raamsdonksveer,
Almkerk of Oosterhout bezoeken. De
psycholoog kan ook bij u thuis komen.
De psychologen van De Riethorst
Stromenland hanteren geen wachtlijst.
Binnen twee weken na aanmelding bent u
in behandeling genomen.

Dieetadviezen worden vergoed
vanuit de basisverzekering voor
maximaal drie behandeluren per
jaar. Vanuit een aanvullende
verzekering heeft u meestal recht
op meer vergoeding.
Vergoedingen voor diëtetiek uit
de basisverzekering vallen onder
uw verplicht eigen risico.

Bij een uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 15,50 per kwartier.
Toeslag bij behandeling
aan huis per behandeling:
€ 17,50.

Als uw huisarts of specialist u
heeft doorverwezen is het
afhankelijk van uw
zorgverzekeraar en de
problematiek of en hoe vaak de
kosten worden vergoed.

Bij een uitbreiding op uw
bestaande indicatie:
€ 119,13 per uur.
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Zonder indicatie:
€ 144,15 per uur

3.4 Overige producten en diensten
Waar zorgt DRS voor?
Maaltijden
U kunt eten in onze restaurants. Op zes
locaties kunt u terecht voor koffie of
thee, uitgebreide lunch en driegangendiner. De volgende locaties beschikken
over een restaurant: Mauritsstaete, De
Lemmenskamp, Slotjesveste, De
Stroming en Altenahove. Ook oudere
wijkbewoners zijn dagelijks van harte
welkom.

Wat betaalt u zelf?

Tarieven (aanvullende)
diensten DRS

Er zijn vrijwilligersorganisaties
die een warme maaltijd bij u
thuis kunnen bezorgen zoals:
• Trema Werkendam
www.trema.org;
• De Vleet Woudrichem
www.stichtingdevleet.nl
• SWOG Geertruidenberg
www.swog.nl
• Waspik www.kbowaspik.nl

N.v.t.

U betaalt eenmalige
aansluitkosten en maandelijkse
abonnementskosten. Sommige
zorgverzekeraars komen
tegemoet in de kosten.
Personenalarmering voor
ouderen met professionele
opvolging is vrijgesteld van
BTW. Bij het zoekraken van de
halszender (bel) betaalt u € 125,voor vervanging.

Abonnement 1:
alarmeren van uw eigen
contactpersonen:
€ 20,02 per maand en
eenmalige aansluitkosten van € 49,29.

Bewegen
Als u regelmatig beweegt, voelt u zich
beter en blijft u zo lang mogelijk fit.
• Daarbij zijn de bewegingslessen van
Meer Bewegen voor Ouderen –
kortweg ‘MBvO’ - niet alleen
functioneel en doordacht, maar ook
plezierig en gezellig.

MBvO: U kunt twee gratis
proeflessen volgen. Bevallen de
lessen, dan kunt u zich daarna
aanmelden bij de docent of de
receptie.

MBvO: U betaalt na de
twee proeflessen € 7,per maand voor
wekelijkse les.

• Train u fit onder begeleiding van
een fysiotherapeut op Slotjesveste

U betaalt zelf de kosten voor
Train u fit.

Train u fit:
1 x in de week: € 17,50
per maand,
2 x in de week: € 27,50
per maand

Personenalarmering
U wilt graag veilig zelfstandig wonen.
Met behulp van personenalarmering
waarschuwt u iemand in een
noodsituatie met één druk op de knop.
Afhankelijk van uw abonnement wordt
verbinding gelegd met uw eigen
contactpersonen of onze medewerkers.
Een veilig gevoel, voor u en uw
familieleden.
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Abonnement 2:
alarmeren van een
zorgmedewerker:
€ 22,08 per maand en
eenmalige kosten van
€ 49,29.

4. Tarieven op een rij
Wonen of tijdelijk verblijven in een appartement bij DRS 2018
Wat
Borg extra sleutel
Telefoonabonnement
CAI abonnement (TV)

Driegangenmaaltijd voor
gasten
Train u fit

Kosten
€ 35,€ 13,15 per maand exclusief gesprekskosten (alleen op
Goezate, Altenahove en De Lemmenskamp)
€ 13,70 per maand (alleen op Aernwaert, Goezate, De
Lemmenskamp, Buurstede en Altenahove)
€ 30,- per maand voor een standaard digitaal Ziggo-tvpakket inclusief flatscreen TV, op afdeling revalidatie en de
vier topkamers somatiek op Slotjesveste
€ 10,15
€ 17,50 één keer in de week per maand;
€ 27,50 twee keer in de week per maand op Slotjesveste

Wonen thuis
Wat
Driegangenmaaltijd
restaurants
Personenalarmering eigen
contactpersonen
Personenalarmering met
professionele opvolging
Meer bewegen voor ouderen
Train u fit

Kosten
€ 10,15
€ 20,02 per maand en eenmalige aansluitkosten van € 49,29
€ 22,08 per maand en eenmalige aansluitkosten van € 49,29
€ 7,- per maand voor wekelijkse les
€ 17,50 één keer in de week per maand;
€ 27,50 twee keer in de week per maand in Slotjesveste
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Wonen thuis 2018

PGB

Product
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Dagdelen groepsbegeleiding (excl.
vervoer)
Dagbehandeling (excl. vervoer)
Behandeling individueel
Tijdelijk verblijf basis (o.b.v. ZZP 3
zonder behandeling)
Tijdelijk verblijf intensief (o.b.v. ZZP
6 met behandeling)
Tijdelijk verblijf Huntington met zorg
(NZA-tarief ZZP 8)
Vervoer naar dagactiviteiten
Rolstoelvervoer naar dagactiviteiten

per uur
per uur
per uur
per uur

Tarief
2018
€ 31,09
€ 53,97
€ 79,00
€ 58,18

Privé
Tarief
2018 (excl
BTW)*
€ 31,09
€ 53,97
€ 79,00
€ 58,18

Tarief
2018 (incl
BTW)
€ 37,62
€ 65,30
€ 95,59
€ 70,40

per dagdeel
per dagdeel
per uur

€ 37,93
€ 70,26
€ 122,79

€ 37,93
€ 70,26
€ 122,79

€ 45,90
€ 85,01
€ 148,58

per etmaal

€ 107,46

€ 107,46

€ 130,03

per etmaal

€ 207,15

€ 207,15

€ 250,65

per etmaal

€ 281,50

€ 281,50

€ 340,62

per keer
per keer

€
€

€
€

€
€

7,17
15,30

7,17
15,30

8,68
18,51

*Als sprake is van een uitbreiding op een bestaande indicatie, dan hoeft er geen BTW in rekening
gebracht te worden
** Voor extramurale Huntingtonpatiënten kunnen afwijkende vervoerstarieven gelden
*** Voor paramedische behandelingen geldt een aparte tarievenlijst.
**** In geval van onderaannemerschap kunnen afwijkende bedragen in rekening gebracht worden.
Hiervan kan sprake zijn als er bijvoorbeeld een opslag voor administratiekosten nodig blijkt.
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Tarieven behandelaren 2018
Onze organisatie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierbij brengen wij de met hen
afgesproken tarieven in rekening. Houdt u rekening met uw eigen risico. In het geval dat u niet
aanvullend verzekerd bent of als een nota gewenst is brengen wij de volgende tarieven per
behandeling/consult in rekening.
Fysiotherapie
Reguliere behandeling
Reguliere behandeling aan huis

€ 27,50
€ 38,00

Behandeling oedeemtherapie

€ 37,50

Behandeling oedeemtherapie aan
huis
Lange behandeling (complexe
vragen)
Lange behandeling (complexe
vragen) aan huis
Eenmalig fysiotherapeutisch
onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch
onderzoek aan huis
Geriatriebehandeling
Geriatriebehandeling aan huis
Screening en intake en onderzoek

€ 49,00

Ergotherapie
Reguliere behandeling per kwartier
Toeslag behandeling aan huis per
behandeling

€ 37,50
€ 49,00

Logopedie
Reguliere behandeling
Reguliere behandeling aan
huis
Eenmalig onderzoek (op med.
indicatie)
Eenmalig onderzoek (op med.
indicatie) aan huis
Specifieke behandeling
afasiepatiënten
Specifieke behandeling
afasiepatiënten aan huis

€
€

31,00
45,50

€

61,00

€

75,50

€

61,00

€

75,50

€

15,50

€

17,50

€ 48,00
€ 59,50
€ 36,00
€ 47,50
€ 38,50

€ 15,50
€ 22,00
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Diëtetiek
Reguliere behandeling per
kwartier
Toeslag behandeling aan huis
per behandeling

