Kosten producten en diensten binnen HWW zorg vanaf 1
januari 2020 (per maand)
Kosten aan HWW zorg
Huren televisietoestel op kamer

€ 13,36*

*Dit geldt alleen voor de locaties Vrederust-West en Houtwijk, afdeling Parel & Robijn
Uitstapjes

variabel

Kosten aan derden
Kapper

variabel, afhankelijk van uw behandeling

Schoonheidsbehandeling

variabel, afhankelijk van uw behandeling

Internet, kabel en telefoon

rechtstreeks via aanbieder Ziggo,
afhankelijk van uw abonnement

Extra schoonmaak

rechtstreeks via de firma GOM,
afhankelijk van uw persoonlijke wensen

Waskosten

rechtstreeks via wasserij Gaverland* tot
een maximum van € 120,00 per maand
*Voor locatie Dr. Willem Dreeshuis is
dit wasserij Reinken

Pedicure

Zie hieronder “voetverzorging”

Voetverzorging
Binnen HWW zorg wordt alle voetverzorging (nagels knippen en eelt verwijderen) voor
cliënten met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie met de functie behandeling, verzorgd
door een professioneel erkende pedicure. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
de medische voet (ook wel de geneeskundige voet genoemd) en de niet medische voet. Bij
een Wlz-indicatie met de functie behandeling is de specialist ouderengeneeskunde de
behandelend arts. De kosten hiervan worden betaald door HWW zorg.
Ook de voetverzorging van cliënten met een Wlz-indicatie zonder de functie behandeling is
ondergebracht bij een pedicure. HWW zorg neemt de kosten voor de reguliere zorg voor
haar rekening. Indien er sprake is van een medische voet dan zijn de kosten voor rekening
van de cliënt. Hij/zij kan deze kosten voor pedicurezorg declareren bij de
ziektekostenverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van het afgesproken
aanvullende pakket. Bij een Wlz-indicatie zonder de functie behandeling is de huisarts de
behandelend arts.
Cliënten die tijdelijk bij ons verblijven op basis van een GRZ (Geriatrische revalidatiezorg)
indicatie of een ELV (Eerstelijnsverblijf) indicatie kunnen eveneens gebruik maken van de
aanwezige pedicure. Kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.
Indexering
Tarieven van HWW zorg worden jaarlijks in januari geïndexeerd conform het CBS
prijsindexcijfer (CP) alle huishoudens. Leveranciers van diensten (derden) zijn zelf
verantwoordelijk voor het eigen prijsbeleid.

