Wie betaalt wat?

Lunet zorg, februari 2018

Uitleg folder

Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken.
Sommige dingen worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg
krijgt daarvoor geld vanuit de Wet langdurige zorg.
Enkele dingen worden rechtstreeks betaald door het
Zorgkantoor.
Andere dingen moet je zelf betalen.
In deze folder staat uitgelegd wat Lunet zorg betaalt, wat het
Zorgkantoor betaalt en wat je zelf moet betalen.

1

Wonen, inrichting van de kamer

Wat betaalt Lunet zorg?

Lunet zorg betaalt de standaard inrichting van een kamer:
Bed, matras, kussen en slopen, dekens en lakens of dekbed en
dekbedovertrekken, stoel, kast, eenpersoonstafel en lamp.

Wat betaal je zelf?

Als je ander beddengoed wilt dan dat van Lunet zorg dan kun
je dat zelf kopen. TV, kabelaansluiting, internet, bureau, eigen
telefoon of andere persoonlijke dingen die je op je kamer wilt,
moet je zelf kopen.
Als je zelf spullen in je kamer zet, moet je rekening houden
met de veiligheidsregels van Lunet zorg. Jouw begeleiders
kunnen je daarbij helpen.
Als je verhuist, moet de kamer er weer net zo uitzien als toen
je er ging wonen.
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Verhuizen

Wat betaalt Lunet zorg?
Als je verhuist op verzoek van Lunet zorg, dan regelt en betaalt
Lunet zorg dat natuurlijk.

Wat betaal je zelf?
Als je zelf wilt verhuizen, dan regel en betaal je zelf de
verhuizing. Je kunt hulp vragen aan familie en vrienden.

Reparaties

Reparaties aan jouw spullen, zoals je eigen meubels of fiets,
regel en betaal je zelf. Je kunt hulp vragen aan familie en
vrienden.
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Wonen, schoonmaak

Je kamer houd je zelf schoon. Kun je dit niet? Dan maakt Lunet
zorg het schoon. Dit moet dan wel in je persoonlijk plan staan.

Wat betaalt Lunet zorg?

Lunet zorg maakt de algemene ruimten in de woning schoon.
Zoals de woonkamer, toilet, douche en keuken.
Lunet zorg betaalt de schoonmaakmiddelen voor het
schoonmaken van je eigen kamer.

Wat betaal je zelf?
Als je kamer erg vol met spullen staat en je kan je kamer niet
zelf schoonmaken, dan maakt Lunet zorg afspraken met je
daarover. Bijvoorbeeld dat je de extra schoonmaakkosten zelf
betaalt.
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Kleding & schoenen

Wat betaalt Lunet zorg?
Heb jij speciale kleding nodig zoals bijvoorbeeld een
scheurpak? Lunet zorg koopt, repareert en wast deze kleding
voor jou.

Wat betaalt het Zorgkantoor?
Heb je een indicatie met behandeling? En heb je op maat
gemaakte schoenen (orthopedische schoenen) nodig? Dan zijn
daar speciale regels voor. Voldoe jij aan deze regels? Dan
betaalt het Zorgkantoor jouw schoenen. Ze betalen ook de
reparatie als dit nodig is.
Wil je weten welke regels dit zijn? Vraag het dan even aan je
begeleiders.

Wat betaal je zelf?
Je kleding en schoenen betaal je zelf. Ook het repareren.
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Waskosten

Wat betaalt Lunet zorg?
Het wassen van beddengoed en handdoeken wordt door Lunet
zorg betaald. Dit gaat naar de wasserij.

Wat betaal je zelf?
Het wassen van je eigen kleding betaal je zelf. Je kunt kiezen
hoe je het wassen regelt:

1) Zelf doen met eigen wasmachine of wasmachine van familie.
Je maakt dan geen gebruik van de wasmachine en het
waspoeder van Lunet zorg.
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2) Zelf doen met wasmachine van de woning. Als je een
wasmachine of waspoeder van Lunet zorg gebruikt, dan
betaal je hiervoor een vast bedrag per maand.

3) Lunet zorg regelt de was voor jou. Je was gaat dan naar een
wasserij. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand.
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Eten en drinken
Je kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:

1) Lunet zorg verzorgt alle maaltijden.
Lunet zorg verzorgt en betaalt het ontbijt, de lunch, de warme
maaltijd, drinken, fruit en tussendoortjes.
Als je naast het eten en drinken van Lunet zorg iets extra’s
wilt, betaal je dat zelf.

2) Lunet zorg verzorgt alleen de warme maaltijd.
Lunet zorg verzorgt en betaalt de warme maaltijd. Ontbijt,
lunch, drinken en lekkers verzorg je zelf. Je krijgt hier van
Lunet zorg een vergoeding voor.
Wil je toch een keer mee eten in de woning? Dan betaal je daar
iedere keer dat je mee eet voor.
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3) Je verzorgt zelf al je maaltijden, drinken en lekkers.
Je verzorgt zelf het ontbijt, de lunch, de warme maaltijd,
drinken en lekkers. Je krijgt hier van Lunet zorg een
vergoeding voor.
Wil je toch een keer mee eten in de woning? Dan betaal je daar
iedere keer dat je mee eet voor.
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Persoonlijke verzorging
Wat betaalt Lunet zorg?

Als je niet zelf je haren kunt wassen of je teennagels kunt
knippen, dan doen jouw begeleiders dat voor je.

Wat betaal je zelf?

Persoonlijke verzorgingsproducten betaal je zelf.

Kapper, schoonheidsspecialiste en masseuse betaal je zelf.
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Medische zorg

Wat betaalt Lunet zorg?
Heb je een indicatie met behandeling? Dan betaalt Lunet zorg
de kosten voor de huisarts, medicijnen en verpleegmaterialen.

Wat betaalt het Zorgkantoor?
De kosten van de tandarts worden vergoed door het
Zorgkantoor. Wil je weten hoe dit werkt? Vraag het dan even
aan je begeleiders.

Wat betaal je zelf?
Voor medisch specialistische zorg (bijvoorbeeld het ziekenhuis)
sluit je zelf een zorgverzekering af.
Heb je een indicatie zonder behandeling? Dan betaal je de
kosten voor huisarts, tandarts, medicijnen en
verpleegmaterialen via je eigen zorgverzekering.
Niet alles wordt betaald door je zorgverzekering. Soms moet je
een deel van de kosten (bijvoorbeeld het eigen risico) voor
medische hulp zelf betalen.
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Hulpmiddelen
Wat betaalt Lunet zorg?

Heb je een indicatie met behandeling? Dan zorgt Lunet zorg
voor de hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een tillift, een rolstoel of
incontinentiemateriaal.

Wat betaal je zelf?
Heb je een indicatie zonder behandeling? Dan betaal je de
hulpmiddelen zelf. Dit gebeurt via je zorgverzekering.
De zorgverzekering sluit je zelf af.
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Vrije tijd, vakantie en uitstapjes

Wat betaalt Lunet zorg?
Lunet zorg organiseert jaarlijks een aantal gratis activiteiten.

Wat betaal je zelf?
Voor sommige activiteiten van Lunet zorg moet je betalen.
Als je lid bent van een club, zoals een sportclub, betaal je dit
zelf. Ook het vervoer.
Vakantie en uitstapjes betaal je zelf. Heb je professionele
begeleiding nodig bij een reis of uitstapje? Dan betaal je die
ook zelf.
Heb je een reis- en/of annuleringsverzekering nodig? Dan sluit
je die zelf af.
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Aansprakelijkheidsverzekering

Je sluit zelf een aansprakelijkheidsverzekering particulieren af.
Deze aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als je per
ongeluk schade aan spullen van anderen veroorzaakt.

Inboedelverzekering

Wat betaalt Lunet zorg?
Voor schade aan de persoonlijke spullen in je kamer (je
‘inboedel’), heeft Lunet zorg een basisverzekering afgesloten.
Deze verzekering geldt voor maximaal 15.000,- euro aan
persoonlijke spullen. Bij schade betaal je wel eerst een eigen
risico van 250,- euro voor de verzekering gaat betalen.

Wat betaal je zelf?
Als de persoonlijke spullen in je kamer meer waard zijn dan dit
bedrag (15.000,- euro) dan kun je daar zelf een extra
verzekering voor afsluiten.
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