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FINANCIELE REGELINGEN BIJ OPNAME 

 

INDICATIE 
Voor opname in het hospice is een indicatie voor ‘palliatief terminale zorg extramuraal’ 

nodig. Dit is een indicatie die geregeld wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze indicatie 

moet worden ondersteund door een schriftelijke onderbouwde verklaring van de noodzaak 

voor hospicezorg door de huisarts en/of medisch specialist. 

 

Indien er voor opname in het hospice al sprake was van een indicatie vanuit de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) dan zullen wij deze indicatie omzetten naar een Palliatieve terminale 

indicatie binnen de WLZ. Hiervoor is een terminaal verklaring nodig, geschreven en 

ondertekend door de huisarts en/of medisch specialist.  

 

Een tijdelijke opname, bedoeld voor bijvoorbeeld symptoombestrijding of ter ontlasting van 

de mantelzorg (respijt), behoort tot de mogelijkheden. 

Voor de indicatie en financiering van deze zorg gelden dezelfde voorwaarden als beschreven 

in bovenstaande tekst. 

 

FINANCIELE BIJDRAGEN 
• Zorg 

Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Het 

gaat hierbij om de kosten van verzorging en (gespecialiseerde) verpleging. In bijna alle 

gevallen wordt hiervoor geen eigen bijdrage gevraagd. Ook administratieve taken zoals het 

bijstellen van het zorgplan en het overleggen met de huisarts vallen ook binnen de 

geïndiceerde uren van verpleging en verzorging. 

Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Net als 

in de thuissituatie, kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor bepaalde medicijnen of 

hulpmiddelen.  

Behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut valt, net als in de thuissituatie, onder de 

zorgverzekeringswet. De behandeling zal bij uw eigen zorgverzekering worden gedeclareerd.  

https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/alle-grondslagen/ptz
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/alle-grondslagen/ptz
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• Verblijfskosten 

Het hospice vraagt een dagbijdrage van € 40,00 voor uw verblijfskosten. 

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt de dagbijdrage in veel gevallen geheel of 

gedeeltelijk vergoed. 

Indien u de betaling van de dagbijdrage niet zou kunnen voldoen mag dat geen belemmering 

zijn voor opname. In dat geval zullen wij samen met u een passende regeling treffen. 

 

• Huishouding 

Het hospice vraagt bij het WMO-loket van uw gemeente een vergoeding voor huishoudelijke 

hulp aan. Het CAK zal indiceren of men een eigen bijdrage moet betalen; deze bijdrage  

zal maximaal  €17,50 per maand bedragen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden 

op de website van het CAK.  

Indien er geen samenwerkingsafspraak met uw gemeente is  zal De Wingerd u om een 

bijdrage vragen voor de kosten van huishouding. Het bedrag van de verblijfskosten zal in dit 

geval €50,00 per dag bedragen 

 

• Overig 

- Koffie en thee voor uw naasten zijn altijd beschikbaar in onze keuken.  

- Uw naasten kunnen, tegen een vergoeding, gebruik maken van een warme maaltijd 

vanuit het restaurant van Zorgcentrum Elim.  

- Uw naasten kunnen gebruik maken van onze logeerkamer De kosten voor logies en 

ontbijt bedragen € 25,00 euro p.p.  

- De kosten van de zorg na overlijden, à €150,00 euro, worden ingediend bij u 

uitvaartondernemer.  

 

De nota van de gemaakte kosten ontvangt u van Crediteuren Administratie Zorggroep 

Charim. Deze nota wordt maandelijks opgesteld en verstuurd. 

 


