
Hoe is het geregeld 
met de vergoedingen?
Als u bij Martha Flora woont, is deze informatie voor u van toepassing.
In dit overzicht staat aangegeven hoe het is geregeld met de vergoedingen.
Welke kosten worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz), wat betaalt u
zelf en wanneer kunt u een beroep doen op uw verzekering of gemeente?

Eten en drinken

 Ontbijt, lunch en diner incl. drank 
  Dagelijks door medewerkers vers 

bereide maaltijd   
  Catering bij privé aangelegen-

heden en uit eten
 Medisch niet noodzakelijk dieet

Ontspanning en welzijns-
activiteiten 

  Organiseren van activiteiten in het 
algemeen en op maat

 Uitstapjes buiten Martha Flora
  Eten en drinken tijdens vakantie en 

uitjes

Persoonlijke Verzorging 

  Haar- en voetverzorging door
medewerkers

  Persoonlijke verzorging, verpleging 
en begeleiding vastgesteld in het 
zorgplan

  Bezoek aan de pedicure
   Verzorgingsproducten en

drogisterij artikelen
    
Begeleiding en dagbesteding

  Ondersteuning in de dagstructuur 
vastgelegd in het zorgplan

Medische zaken

 Medicijnen op recept
 Huisartsenzorg    
 Therapieën zoals fysio  
 Laboratorium onderzoek  
  Mondzorg (tandarts) inclusief

eventuele narcose   
  Specialisten (tweedelijns zieken-

huiszorg)
 Ziekenhuisopname
 Alternatieve geneeswijze
   Incontinentiemateriaal, verband-

middelen, elastische kousen
  Aanschaf of reparaties

orthopedisch schoeisel

Waskosten

  Wassen platgoed (handdoeken en 
beddengoed)

     * Wassen kleding 
 Verstellen/aanpassen kleding

Hulpmiddelen

 Outillagemiddelen (zoals tillift)
 Antidecubitis materiaal  
 Rolstoel individueel gebruik  
 Rolstoel algemeen gebruik  
 Scootmobiel
 Persoonlijke alarmering

Vervoer

  Bemiddeling in begeleiding door 
vrijwilligers  

  Begeleiding naar huisarts, tandarts en 
ziekenhuis (medische behandeling)

  Vervoer naar huisarts, tandarts en 
ziekenhuis (medische behandeling)

  Begeleiding en vervoer t.b.v. privé 
bezoeken

  

Wonen

 Schoonmaak (studio/appartement)
     *  Huur studio/appartement met

gebruik van badkamer en/of pantry 
  Inrichting en stofferen studio/

appartement
     *  Huur gebruik Meander, tuin en/of 

dakterras   
     * Gas, water en elektra  
 Telefoonkosten appartement/studio
     *  TV abonnement standaard, wifi , 

internet  
     *  Onderhoud algemene ruimtes 

incl. tuin
     *  Onderhoud gebouw en technische 

installaties  
     * Glasbewassing binnen en buiten
 Verhuiskosten

Overige zaken

 Zorg na overlijden  
     *  Inboedelverzekering algemeen

Inboedelverzekering inrichting
eigen appartement/studio

     * Glasverzekering   
 Kostbaarhedenverzekering  
     * Opstalverzekering   
     * Gemeentelijke heffi ngen
  Zorgverzekering en begrafenis-

verzekering
     * WA-verzekering

      De kosten zijn voor Martha Flora, betaald uit de WLZ             U kunt de kosten declareren bij uw eigen zorgverzekeraar
  Betaalt u zelf      * Betaalt u via uw woon- en servicecontract  U kunt de kosten vergoed krijgen bij de gemeente via de WMO


