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Vergoedingenoverzicht Wlz- Leekerweide 
 
In dit overzicht wordt geprobeerd duidelijk te maken welke diensten en werkzaamheden Leekerweide verleent aan haar intramurale cliënten die wonen binnen de 
organisatie met een ZZP-toekenning. Het uitgangspunt van deze uitwerking zijn de regels vanuit de WLZ. Op enkele onderdelen heeft Leekerweide gekozen voor en 
uitgebreidere dienstverlening en een hoger kwaliteitsniveau. 
Aanpassingen en wijzigingen die betrekking hebben op huisvestingsonderdelen zoals schilderen dienen altijd via het Clusterhoofd te lopen. Zonder zijn/haar 
toestemming mogen geen ‘Aanvullende mogelijkheden’ worden uitgevoerd. 
 
 

BOUWKUNDIGE ZAKEN APPARTEMENT/KAMER 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Aanpassingen in een 
appartement/kamer 
 

WLZ-regelement 
De instelling zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte 
of aandoening. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet, handgrepen aan de 
muur, een aangepaste douche of een aangepast bed. 

 
Niets. 
 

 
Niets.  
Materialen zijn en blijven eigendom 
van Leekerweide. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Het aanbrengen van horren, buitenzonwering, verduisterende screens 
wordt door Leekerweide toegepast daar waar noodzakelijk is naar het 
oordeel van de instelling.  

 
Niets. 

 
Niets.  
Materialen zijn en blijven eigendom 
van Leekerweide. 

Opknappen van een 
appartement/kamer 
(binnenzijde) 
(huisstijl basispakket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende 
mogelijkheden 
 
 
 
 
 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet. 
Ter verduidelijking: dit houdt in dat de wanden, het plafond, de 
raamkozijnen, deur(en) en deurpost in een huisstijlkleur zijn geschilderd.   
De vloer is afgewerkt met een PVC vloer in de huisstijl. 

 
Niets. 
 
 

 
Niets. 

Aanvullende mogelijkheden vanuit Leekerweide 
Leekerweide biedt u de mogelijkheid om de wanden, kozijnen, deuren en 
deurposten in een andere kleur te schilderen, of wanden te behangen, 
anders dan de huisstijl.  
Voorwaarden is dat er gekozen wordt uit materialen/producten die 
voldoen aan de, door Leekerweide gestelde kwaliteits- en 
veiligheidseisen. 
Ook is het mogelijk om het uit te laten voeren door de technische dienst.  

 
Kosten van materialen en inzet van 
medewerkers.  
  

 
De kamer/het appartement moet in 
de oorspronkelijke staat worden 
terug gebracht. Dus opnieuw 
geschilderd worden in een van de 
huisstijl kleuren.  
De kosten zijn voor uw eigen 
rekening. 
 

Aanvullende mogelijkheden vanuit Leekerweide 
Het is ook mogelijk om een andere PVC vloer te laten leggen. 
Leekerweide heeft een voorkeursleverancier geselecteerd waarmee prijs 
en kwaliteitsafspraken zijn gemaakt.  
 

 
Kosten van materialen en inzet van 
medewerkers.  

 
De vloer moet in de oorspronkelijke 
staat worden terug gebracht als de 
nieuwe bewoner het niet wilt 
overnemen. De kosten voor het 
verwijderen en eventueel egaliseren 
zijn voor uw eigen rekening. 
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Inrichten van een 
appartement/kamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende 
mogelijkheden 
 
 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor een basaal ingerichte kamer/appartement. 
De inrichting bestaat uit vloerbedekking, gordijnen en eenvoudig 
meubilair: een tafel, een stoel, een kast  en lampen. 
Maar ook een bed, matras, beddengoed en handdoeken.  
 
Vaak bieden instellingen een nieuwe bewoner de mogelijkheid 
om de kamer/ appartement zelf geheel of gedeeltelijk in te 
richten. De kosten van die inrichting zijn dan voor uw eigen 
rekening. Maar de instelling mag u daar niet toe verplichten. 
De instelling mag u wel de keus bieden. 
 
Als de instelling bepaalde woonelementen verplicht stelt, 
bijvoorbeeld een senioren bed of een hoog-laag bed, dan 
betaalt de instelling de kosten daarvan. 

 
Niets. 
Als u het wilt mag u ook eigen meubilair 
meenemen.  
 
 
Als u er voor kiest om uw kamer zelf in 
te richten, dan zijn de kosten daarvan 
voor uw eigen rekening. 
 
 
 
Niets. 

 
Alle materialen die door LW zijn 
aangeschaft blijven eigendom van 
LW. 
 
 
Niets. 
 
 
 
 
 
Niets. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Het is ook mogelijk om een andere raamstoffering aan te brengen, of 
aanvullend vitrage op te hangen, anders of aanvullend op de huisstijl,  
Voorwaarden is dat er gekozen wordt uit materialen/producten die 
voldoen aan de, door Leekerweide gestelde kwaliteits- en 
veiligheidseisen. 
 
Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de technische dienst voor het 
monteren en plaatsen van meubilair. 

 
Kosten van materialen en inzet van 
medewerkers. 
 
 
 
 
Kosten van materialen en inzet van 
medewerkers. 

 
De raamstoffering moet in de 
oorspronkelijke staat worden terug 
gebracht, als de nieuwe bewoner 
het niet wilt overnemen. De kosten 
zijn voor uw eigen rekening. 
 

Koeling 
 
 
Aanvullende 
mogelijkheden 
 

WLZ-dienstverlening  
De zorginstelling zorgt voor luchtventilatie. Zij draagt er zorg voor dat 
voldaan wordt aan wettelijke voorschriften. 

 
Niets. 

 
Niets. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Airco’s mogen geplaatst worden zonder dat er bouwkundige/elektra 
aanpassingen voor nodig zijn. 
 

 
De aanschafkosten betaalt u zelf. 
Energiekosten worden betaald door 
Leekerweide. 

 
Niets. 

Onderhoud 
 

WLZ-dienstverlening 
Het onderhouden en repareren van bouwkundig en installaties wordt door 
Leekerweide uitgevoerd. 

 
Niets. 
 

 
Schade die door cliënt opzettelijk is 
veroorzaakt (zie procedure 
vandalisme). 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Voor gezinshuizen geldt dat zij kleine reparaties zelf kunnen uitvoeren en 
de kosten kunnen declareren bij het Clusterhoofd. Voor grote of 
specialistische reparaties kunnen zij een beroep doen op de Technische 
dienst voor uitvoering van de werkzaamheden. 

 
Niets. 

 
Niets. 

Onderhoud inventaris 
 
 
 

WLZ-dienstverlening 
Het onderhouden en repareren van kasten, stoelen, tafels of ander 
meubilair welk eigendom zijn van Leekerweide, worden door 
Leekerweide onderhouden en gerepareerd.   

Niets. Niets. 
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Aanvullende 
mogelijkheden 
 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Het is mogelijk om uw eigen meubilair te laten onderhouden of te laten 
repareren door de technische dienst van Leekerweide.   

 
Kosten voor u zelf. 

 
Kosten voor u zelf. 

Tuin en terras 
 

WLZ-dienstverlening 
Sommige individuele woningen hebben een eigen tuin of terras. 
Leekerweide zorg voor het bestraten en de aanleg van afrastering, 
hekwerk of beplanting.  

 
Niets. 

 
Niets. 

WLZ-dienstverlening 
Het onderhoud van de afrastering en bestrating wordt door Leekerweide 
geregeld.  

 
Niets. 

 
Niets. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Aanvullende beplanting, tuinmeubilair, schommels  en elektra aanleggen. 

 
Kosten voor u zelf. 

 
Kosten voor u zelf. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Onderhoud van bovengenoemde zaken vallen onder de 
verantwoordelijkheid  van de cliënt zelf. 
 

 
Kosten voor u zelf. 

 
Kosten voor u zelf. 
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FACILITIES 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Schoonmaakspullen en 
schoonmaken 
appartement of kamer 
 

WLZ-reglement 
De instelling maakt het appartement/kamer en de meubels schoon. En 
de ruimten waar iedereen kan komen (gemeenschappelijke ruimten). 
 
Kan een cliënt zelf schoonmaken? Dan mag dat met gebruik maken 
van het protocol ‘schoonmaken door cliënten zelf’. Leekerweide betaalt 
de schoonmaakspullen. 

 
Niets. 
 
 
 
Niets. 

 
Niets. 

Verhuizen binnen de 
instelling 
 

WLZ-reglement 
Wil de instelling dat u verhuist? Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? 
Dan betaalt de instelling deze kosten. 
 

 
Niets. 

 
Niets tenzij u op eigen verzoek 
gaat verhuizen naar een andere 
instelling. 

Televisie, 
audioapparatuur 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor televisies, radio’s of cd-spelers in ruimten 
waar iedereen kan komen (gemeenschappelijke ruimten). 

Wilt u een televisie, radio of cd-speler in 
uw eigen appartement 
of kamer? Dan moet u deze kosten zelf 
betalen. 

Niets. 

Energiekosten 
 

WLZ-reglement 
De instelling betaalt de kosten voor gas, water en licht. De instelling 
betaalt ook de kosten voor bijvoorbeeld het opladen van een 
scootmobiel of andere hulpmiddelen. 

 
Niets. 

 
Niets. 

Voeding 
 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor maaltijden. Het gaat hierbij om de gebruikelijke 
voeding: 3 maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee 
en frisdranken. De instelling zorgt ook voor fruit en tussendoortjes.  
 
De instelling overlegt met de cliëntenraad welk eten en drinken wordt 
gegeven. De voeding moet voldoen aan de eisen voor gezonde voeding 
die bijvoorbeeld het Voedingscentrum stelt. 

 
De aanschaf van alcoholische dranken. 
Dan moet u de kosten daarvan zelf 
betalen. 
 

 
Niets. 
 

Medisch noodzakelijk 
dieet 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor een dieet dat medisch noodzakelijk is: 
een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld 
een zoutarm dieet of een eiwitrijk dieet. De instelling betaalt ook 
medisch noodzakelijke dieetproducten die niet betaald worden door de 
zorgpolis. Bijvoorbeeld vloeibare voeding 

 
Een dieet dat niet medisch noodzakelijk 
is. 

 
Niets. 

Persoonlijke wensen 
bij voeding 
 

WLZ-reglement 
De instelling mag voldoen aan uw persoonlijke wensen, maar is dit 
niet verplicht.  Leekerweide zal hier zo veel mogelijk gehoor aan geven 
zoals vegetarische voeding etc. 

 
Niets. 

 
Niets. 

Wassen, drogen, 
strijken, stomen en 

WLZ-reglement 
De instelling betaalt geen kosten voor het wassen, drogen, strijken 

 
 

 
Niets. 
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stikkeren van kleding 
 

en stomen van uw kleding 
De instelling betaalt wél de kosten voor wassen, drogen, strijken en 
stomen bij kleding die van de instelling is. Bijvoorbeeld speciale 
(scheur)kleding. 
Dat is anders als uw kleding extra vaak moet worden gewassen. 
Bijvoorbeeld omdat u spuugt door uw aandoening. Met extra vaak 
wassen wordt bedoeld: 
onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag. 
Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt de instelling 
alleen de extra waskosten (incl. drogen en strijken). 

U moet zelf de kosten betalen voor het 
wassen, drogen, strijken 
en stomen van uw kleding. Tenzij uw 
kleding extra vaak gewassen 
moet worden. In dat geval betaalt de 
instelling alleen de extra waskosten 
(incl. drogen en strijken). U moet ook 
zelf de 
kosten betalen van het plakken van 
naamstickers op uw kleding. 

 

Wassen, drogen, 
strijken en stikkeren 
van beddengoed en 
handdoeken 
 

WLZ-reglement 
De instelling betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van 
beddengoed, handdoeken, washandjes en slabben.  

 
Niets. 
U betaalt wel zelf de kosten voor het 
plakken van naamstickers op uw eigen 
beddengoed, handdoeken en 
washandjes. 

 
Niets. 

 

ICT 

Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  
(nieuwe cliënt) 

Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Kabel/telefoon/ 
Internet * 
 
 
 
 
 
Aanvullende 
mogelijkheden 
 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor aansluitingen in het appartement of de 
kamer en in ruimten waar iedereen kan komen t.b.v. de televisie 
(gemeenschappelijke ruimten). 
Ter verduidelijking: 
Leekerweide zorgt er voor dat er een aansluitpunt is welke is bekabeld. 

 
U betaalt zelf eenmalige 
aansluitingskosten van de provider 
evenals de abonnementskosten. 
U betaalt ook zelf de gesprekskosten 
en apparatuur, zoals een computer of 
telefoontoestel. 

 
Niets. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Extra televisiepakketten zijn een mogelijkheid. 
 

 
Abonnement , gebruikskosten en 
overige (installatie) kosten zijn voor u 
zelf. 

 
Als de verhuizing op initiatief is 
van Leekerweide zijn de 
oversluitkosten voor 
Leekerweide. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Internet wordt in een  aantal algemene ruimtes gratis aangeboden. 

 
In sommige de algemene ruimten is  
internet vrij beschikbaar (KIOSK 
principe). 

 
Niets. 

Persoonlijke 
domotica 
 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor persoonlijke domotica, zoals bijvoorbeeld een 
alarm, als dat nodig is. 
De instelling betaalt ook de kosten.  

 
Wilt u graag persoonlijke domotica die 
niet voor de beperking noodzakelijk is?  
Dan kunt u dit zelf aanschaffen. 
Deze kosten zijn voor uw eigen 
rekening. 

 
Demontagekosten van eigen 
domotica. 

*zie memo ‘Zorgconcept Ziggo Zakelijk’ van G. Buter d.d. 03-06-2014
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EAD 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Verzekeringen 
 

WLZ-reglement 
De instelling verzekert het appartement/kamer en de spullen die van de 
instelling zijn. 
Is uw elektrische rolstoel bijvoorbeeld ook van de instelling? Dan 
verzekert de instelling ook uw elektrische rolstoel. 

 
Uw eigen (WA)verzekering(en).  
Naast de collectieve WA-verzekering 
die Leekerweide afsluit, sluit u ook een 
particuliere WA-verzekering af (zie 
artikel 14.7 van de algemene 
voorwaarden van Leekerweide).  
 

   
Niets. 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Leekerweide heeft een collectieve inboedelverzekering en WA-
verzekering afgesloten voor al haar cliënten. Op deze verzekeringen 
wordt geen schade vergoed die Leekerweide leidt door toedoen van de 
cliënt. 

 
Een maandelijkse bijdrage welke 
jaarlijks wordt vastgesteld. 

 
Niets. 

Administratie 
 
 
Aanvullende 
mogelijkheden 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
De instelling betaalt administratiekosten die te maken hebben 
met WLZ-zorg. 

 
Niets. 
 

   
Niets. 

Indien gewenst kan Leekerweide de administratie van de cliënt 
overnemen. 

De maandelijkse bijdrage in de kosten. 
 

 

Belastingaangifte 
Aanvullende 
mogelijkheden 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Indien de cliënt zijn/haar administratie aan Leekerweide heeft 
overgedragen kan ook de belastingaangifte worden gedaan. 

 
Een vergoeding welke jaarlijks door 
Leekerweide wordt vastgesteld. 

   
Niets. 
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VERZORGING 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Verzorgingsproducten 
 

WLZ-reglement 
De instelling betaalt alle verzorgingsproducten die met zorg te 
maken hebben. Bijvoorbeeld handschoenen of natte doekjes. 
Maar ook toiletpapier. 

 
U moet algemene 
verzorgingsproducten zelf betalen. 
Bijvoorbeeld doucheschuim, zeep, 
scheerspullen, scheerschuim, 
tandpasta of een tandenborstel. 

 
Niets. 

Haarverzorging WLZ-reglement 
Kunt u uw haar zelf niet (meer) wassen, drogen of kammen? 
Dan zorgt de instelling dat iemand anders dat voor u doet. Geldt 
dit ook voor de partner? Nee. Behalve als de partner recht heeft 
op persoonlijke verzorging van de instelling (indicatie). 

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

 

Voetverzorging WLZ-reglement 
Kunt u door ziekte, aandoening of ouderdom niet meer zelf uw 
nagels knippen? Dan laat de instelling dat doen door een verzorgende 
of pedicure. Dat heet persoonlijke verzorging. De kosten 
van persoonlijke verzorging zijn voor rekening van de instelling. 
Geldt dit ook voor de partner? Nee. Behalve als de partner zelf 
een indicatie heeft voor persoonlijke verzorging en de instelling 
de persoonlijke verzorging biedt. 
Hebben uw voeten door suikerziekte (diabetes mellitus) speciale 
zorg nodig? Zoals voetcontrole, voetonderzoek en behandeling 
van huid- en nagelproblemen? Dan heet dat behandeling. De 
behandeling kan worden gegeven door een dokter (verpleeghuisarts, 
arts verstandelijk gehandicapten, huisarts, medisch specialist) 
of door een gespecialiseerde pedicure of podotherapeut. 
De instelling of uw zorgverzekeraar betaalt de behandeling. 
Betaalt de instelling de behandeling van diabetesvoeten van de 
partner? Nee. 
Betaalt de zorgverzekeraar de behandeling van diabetesvoeten 
van de partner? Dat hangt van de zorgpolis af. Vraag informatie 
aan de zorgverzekeraar. 

 
Voetverzorging die niets te maken heeft 
met uw ziekte, aandoening 
of ouderdom, is geen WLZ-zorg. 
Bijvoorbeeld het 
weghalen van likdoorns en eelt of het 
lakken van uw nagels. 
U kunt dat door een pedicure laten 
doen. De kosten van deze 
voetverzorging komen voor uw eigen 
rekening. 
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VERVOER / HULP BUITEN DE INSTELLING 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Bezoek aan de arts, 
therapeut of specialist 

WLZ-reglement 
Kunt u voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of 
therapeut bezoeken? Dan zorgt de instelling ervoor dat u begeleiding 
krijgt. Omdat u bijvoorbeeld niet meer alleen kunt reizen. Of omdat u niet 
meer kunt onthouden wat er tegen u wordt gezegd. Vaak wordt de hulp 
van familie gevraagd. Maar familie is niet verplicht om mee te helpen. 

 
Kunt u alleen naar een specialist of 
therapeut? Maar hebt u moeite met het 
uittrekken en aantrekken van kleding of 
schoenen? Dan moet u even door 
iemand worden geholpen bij de 
specialist of therapeut. U hoeft hiervoor 
niet te betalen. Uw instelling hoeft 
hiervoor ook niemand met u mee te 
sturen. 

 
 

Vervoer WLZ-reglement 
Valt de behandeling door uw arts of therapeut onder de WLZ-zorg? 
En hebt u daarbij vervoer nodig? 
De instelling regelt dan het vervoer per ambulance, auto of taxi 
naar deze zorgaanbieder. De instelling of uw zorgverzekeraar 
betaalt het vervoer. 

 
Valt de behandeling door uw arts of 
therapeut niet onder de WLZ-zorg? Dan 
betaalt u zelf het vervoer. 
Uw zorgpolis geeft meer informatie over 
vergoedingen voor vervoer per auto, 
taxi of ambulance. 

 

Vervoer naar sociale 
activiteiten 

WLZ-reglement 
De instelling is niet verplicht te zorgen voor vervoer naar sociale 
activiteiten, zoals familiebezoek of theaterbezoek. 

 
De gemeente heeft voor vervoer binnen 
de regio voorzieningen op grond van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). De gemeente bepaalt wanneer 
vervoer naar sociale activiteiten 
wordt vergoed. Sociaal vervoer buiten 
de regio wordt mogelijk 
gemaakt door Valys (www.valys.nl). 

 

Begeleiding naar 
sociale activiteiten 

WLZ-reglement 
De instelling is niet verplicht te zorgen voor begeleiding naar 
sociale activiteiten. 

 
Wilt u bijvoorbeeld de bruiloft van een 
familielid bezoeken? En wilt u 
begeleiding naar de bruiloft? Dan kunt 
u dat altijd vragen aan de instelling. De 
instelling kan u hierbij helpen, maar is 
dat niet verplicht. 

 

Vervoer t.b.v. 
ontspanning 

Vervoer ten behoeve van recreatieactiviteiten van de cliënt.   
 

Een vergoeding per km. Niets. 

Bij het organiseren van collectieve activiteiten zal ook het vervoer 
geregeld en vergoed worden. Het gaat dan om de volgende collectieve 
activiteiten: Sinterklaasviering, Kerstviering, Soos, Zomerfeesten, 
carnaval en kerstactiviteiten.  

Niets. Niets. 
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ONTSPANNING EN VAKANTIES 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Ontspanning / 
Vrijetijdsbesteding 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor ontspanning, zoals bingo of een muziekavond of 
kaartavond. Deze activiteiten zijn afhankelijk van de mogelijkheden van 
de bewoners. De directie van de instelling maakt hierover afspraken met 
de cliëntenraad. 
Ter verduidelijking: onder collectieve activiteiten worden verstaan de 
Sinterklaasviering, Kerstviering, Soos, Zomerfeesten, carnaval en 
kerstactiviteiten  

 
Organiseert de instelling uitstapjes voor 
de bewoners? Dan kunt u hieraan 
deelnemen, maar u bent dit niet 
verplicht. Gaat u met een uitstapje 
mee? Dan kan de instelling hiervoor 
een bijdrage vragen. 

 

Vakantie WLZ-reglement 
De instelling mag voor de bewoners een vakantie organiseren, 
maar is dit niet verplicht. 

 
Organiseert de instelling een vakantie 
voor de bewoners? Dan vraagt de 
instelling 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. 

 

Extra 
personeelskosten 
Aanvullende 
mogelijkheden 

Aanvullend vanuit Leekerweide 
Voor uitstapjes of vakantie kan Leekerweide extra personeel ter 
beschikking stellen van de cliënt of een groep van cliënten. 

Een vergoeding per uur van de 
daadwerkelijke inzet . 

Niets. 
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HULPMIDDELEN 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Hulpmiddel voor 
algemeen gebruik 

WLZ-reglement 
De instelling heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg te 
kunnen geven aan bewoners. Een verpleeghuis zorgt bijvoorbeeld 
voor douchestoelen. Een doveninstituut zorgt bijvoorbeeld 
voor ringleidingen. 

 
Niets. 

 
Niets. 

Hulpmiddel op maat 
gemaakt of alleen 
door u te gebruiken 

WLZ-reglement 
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt. 
Bijvoorbeeld een speciale beenbeugel.  
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat alleen door u kan 
worden gebruikt vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld 
incontinentiemateriaal, zoals luiers of matrasbeschermers. 
Woont u in dezelfde instelling waar u ook wordt behandeld? 
Dan vallen deze hulpmiddelen onder de WLZ-zorg. 

 
Andere hulpmiddelen worden vaak door 
uw zorgpolis vergoed. 

 
 

Rolstoelen WLZ-reglement 
Woont u in een instelling waar u ook wordt behandeld? Dan 
krijgt u een rolstoel van de instelling, als dat nodig is. 

 
In andere gevallen bepaalt de 
gemeente of u recht hebt op een 
rolstoel. 

 

Hulpmiddel in 
verband met werk 
personeel 

WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor hulpmiddelen die zijn bedoeld om het 
werk voor het personeel makkelijker te maken.  
Bijvoorbeeld tilliften of hoog/laagbedden. 

 
Niets. 

 

 

OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN 
Onderwerp Omschrijving; waar zorgt de instelling voor? Wat betaalt u zelf?  

(nieuwe cliënt) 
Wat betaalt u bij een 
eventuele verhuizing? 

Geestelijke verzorging WLZ-reglement 
De instelling zorgt voor geestelijke verzorging die zoveel 
mogelijk past bij het geloof of de levensovertuiging van de 
bewoners. 

 
Niets. 

 

Laatste zorg na 
overlijden 

WLZ-reglement 
De instelling regelt dat een arts komt schouwen. De instelling 
zorgt zo nodig voor het klaarmaken voor transport en tijdelijk 
koelen van het lichaam. 

 
Uw nabestaanden of uw 
uitvaartverzekering betalen de kosten 
van het afleggen en opbaren van het 
lichaam. 

 

 


