Financiële regelingen
bij opname
hospice Heuvelrug: het huis van de tijd,
met liefdevolle zorg en aandacht voor mensen in de
laatste fase van het leven, en hun naasten

Onderdeel van warande

Kosten verzorging, verpleging,
verblijf en ondersteuning
De kosten voor opname in hospice Heuvelrug bedragen

Als u deze € 42,50 per dag niet kunt betalen, mag dit geen belemmering 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 42 89 of w.verkerk@warandeweb.nl.

ongeveer € 385 per dag. Hiervoor zijn de volgende geldstromen:

C Giften, fondsen en vrijwillige bijdrage
A Verstrekking hospicezorg

Om de exploitatie van het hospice sluitend te krijgen en om ook in de toekomst

Uw zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging in het hospice.

bijvoorbeeld de ondersteuning door de geestelijk verzorger en familie onder-

Dit gebeurt vanuit de verplichte basisverzekering. U betaalt voor deze zorg

steuner betaald, maar ook kosten van voet- en handmassages en aromatherapie.

geen eigen risico of eigen bijdrage. Bij opname meldt de administratie van het

Het hospice is dankbaar voor uw giften. Het rekeningnummer vindt u op de

hospice aan uw zorgverzekeraar, dat u in hospice Heuvelrug bent opgenomen.

achterzijde van deze folder. De giften zijn aftrekbaar van de belasting.

te kunnen blijven bestaan, blijven vrijwillige giften noodzakelijk. Hiervan wordt

Overige kosten

B Bijdrage gasten

Naasten en logés kunnen na overleg met de verpleegkundigen mee-eten.

Uw zorgverzekeraar vergoedt dus uit de basisverzekering de benodigde

Broodmaaltijd

€ 3,50 per maaltijd

verpleging en verzorging. Maar vanuit de basisverzekering worden de

Warme maaltijd

€ 8,50 per maaltijd

De kosten hiervoor zijn:

kosten van uw verblijf (‘wonen’) niet gedekt. Deze kosten bedragen € 42,50
per dag. Deze kosten dekken een vergoeding voor:

De kosten van broodmaaltijden en van warme maaltijden, die afkomstig zijn

-

de huur van de kamer inclusief energie en watergebruik;

uit de centrale keuken van Warande, worden verrekend via de maandelijkse

-

de regelmatige schoonmaak van uw kamer en badkamer;

automatische incasso. De warme maaltijden, die gekookt worden door de

-

gebruik van telefoon, televisie en internet;

kookvrijwilligers, kunnen door de naasten of logés contant met hen worden

-

het wassen van linnengoed en (indien gewenst) kleding;

afgerekend.

-

de verzorgde maaltijden voor u als gast.
Rokers betalen € 1,- per dag als bijdrage voor de huur van een apparaat dat de

Dit bedrag van € 42,50 per dag wordt door Warande in rekening gebracht.

lucht reinigt. Daarnaast betalen rokers eenmalig kosten voor het stomen van de

U betaalt dit bij voorkeur via automatische incasso. Als u een extra pakket heeft

gordijnen.

bij uw zorgverzekeraar, is de kans aanwezig dat deze bijdrage (deels) vergoed
wordt. U dient dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

hospice Heuvelrug

Arnhemse Bovenweg 80

3708 AH Zeist

030 698 42 80

hospice@warandeweb.nl

www.hospice-heuvelrug.nl

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
ziektekostenverzekering heeft, kunt u deze kosten zelf declareren bij uw
zorgverzekering.

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
hospice Heuvelrug is onderdeel van Warande
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