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WELKOM! 

 

 

Wat leuk dat je bij de Zeeg woont / gaat wonen. 

 

Je hebt vast veel vragen….... Hoe is het bijvoorbeeld geregeld met wasgoed? 

Kan ik soms thuis koken? Hoe krijg ik zakgeld? Wat als ik hulpmiddelen  

nodig heb? Bijvoorbeeld een rollator of een aangepaste rolstoel of een bril 

of gehoorapparaat. 

 

Soms is het niet duidelijk of je iets zelf moet betalen, of dat dat betaald 

wordt door de Zeeg. In deze folder vind je, als het goed is, de antwoorden 

op jouw vragen. 

 

Heb je toch nog vragen na het lezen van de folder? Vraag dan na bij jouw 

zorgplan-verantwoordelijke. 
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INHOUD PER CATEGORIE 

CATEGORIE ONDERWERP PAGINA 

Handleiding Hoe gebruik je dit boekje? 5 

Wonen Inrichten 6 

 Verhuizen 6 

 Schoonmaak 7 

 Verzekering, energie en spullen 7 

Eten en drinken Eten en drinken 8 

Kleding en Wassen Kleding en Wassen 9 

Persoonlijke verzorging 

& Vervoer 

Persoonlijke verzorging 10 

 Vervoer 10 

 Medisch 11 

 Medische hulpmiddelen 11 

Overig Overig 12 

Tot slot  13 
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HOE GEBRUIK JE DIT BOEKJE? 

 

 

Bij de Zeeg wonen mensen met verschillende (zorg)indicaties. Soms wordt iets ver-

goed als je daarvoor een indicatie hebt. Soms niet. Hieronder zie je de verschillende 

groepen die in dit boekje terugkomen: 

 

• Verblijf = Verblijf zonder behandeling 

• Verblijf + B = Verblijf met behandeling 

• VPT = Volledig Pakket Thuis 

 

 

In dit boekje worden kleuren gebruikt om aan te geven wie betaalt: Zijn de kosten 

voor de Zorgverzekeraar? Voor de Zeeg? Of moet je die zelf betalen? Hier zie je wat 

de kleur betekent: 

 

 

GROEN De Zeeg betaalt 

BLAUW 
Je betaalt via jouw 

(zorg)verzekering 

Oranje Je betaalt zelf 

GEEL 

Je betaalt zelf. Je 

kunt dit eventueel bij 

de Zeeg inkopen  
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WONEN 

 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

INRICHTEN 
 

Als je bij de Zeeg komt wonen is jouw 
woonruimte gebruiksklaar 

        

Als je jouw eigen woonruimte niet kunt 
of wilt inrichten krijg je eenvoudige 
meubels: een bed, matras, bedden-
goed, tafel, kast, stoel, vloerbedekking, 
gordijnen en basisverlichting 
Deze inrichting hoeft niet nieuw te zijn. 

        

Aanpassing aan jouw woning die nodig 
zijn vanwege jouw beperking 

        

Je wilt zelf de inrichting van jouw 
woonruimte bepalen 

        

Woningen met verblijf hebben niet 
standaard een koelkast/kookgerei. 
Hierover worden per situatie afspraken 
gemaakt afhankelijk van of je zelf kookt 
of niet. 

        

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

VERHUIZEN 
 

Verhuizen intern op verzoek van de 
Zeeg. Verhuiskosten 

    
 n.v.t. 

  

Verhuizen intern op verzoek van de 
bewoner. Verhuiskosten 

    

Herstelkosten voor het niet in goede 
staat of niet netjes achterlaten van 
jouw oude woning of voor het af-
voeren van persoonlijke spullen. 
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WONEN (vervolg) 

 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

SCHOONMAKEN 
 

Schoonmaak woning max. 2 uur/week         

Extra kosten voor schoonmaak (bv. 
omdat het erg vuil/vol is of omdat je 
huisdieren hebt) 

        

Extra Schoonmaak op jouw verzoek         

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

VERZEKERINGEN, ENERGIE EN INBOEDEL 
 

De kosten van elektriciteit, gas en  
water 

    
  

  

De kosten voor jouw eigen tv, internet 
en (vaste of mobiele) telefoon-
abonnement 

    

De aanschaf van (media)apparatuur 
zoals tv / dvd / computer / tablet 

    

Ziektekosten (+aanvullende)  
verzekering 

    

Brand/Inboedelverzekering 
    

Aansprakelijkheidsverzekering 
    

Rolstoel/ scootmobiel/ fietsverzekering 
    

Uitvaartverzekering 
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ETEN EN DRINKEN 

 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

ETEN EN DRINKEN 
 

Drie gezonde maaltijden per dag         

Drinken (niet alcoholisch) , tussen-
doortjes, fruit 

        

Dieetvoeding zoals voorgeschreven 
door een arts 

        

Uit eten gaan     

Trakteren     

Zelf gewenste versnaperingen (extra 
drankjes, snacks, alcoholische dranken) 

    

Als je 3 of meer dagen zelf voor jouw 
eten zorgt ontvang je hiervoor van de 
Zeeg een vergoeding. Maak hierover 
afspraken in jouw zorgplan met jouw 
zorgplan-verantwoordelijke* 

    

*De vergoeding voor eigen voeding wordt jaarlijks geïndexeerd o.b.v. het NIBUD 

overzicht “huishoudelijke uitgaven” in de hoogste categorie (man 14-50 jaar). 

Daarnaast wordt 10% extra gerekend i.v.m. het feit dat éénpersoons huishoudens 

meerkosten hebben. Als voorbeeld: 

In 2022 is de vergoeding voor eigen maaltijden als volgt: 

Ontbijt 2e brood    

maaltijd 

Warme     

Maaltijd 

Tussendoortje Totaal p/dag 

2,05 2,26 2,67 1,24 8,22 
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KLEDING EN WASKOSTEN 

 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

KLEDING 
 

Kleding en schoenen         

Speciale kleding, zoals orthopedische 
schoenen of een heupbeschermer 

        

Kopen of herstellen van kleding.  
        

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

WASKOSTEN 
 

Door de Zeeg verstrekt beddengoed, 
handdoeken en washandjes 

    
 n.v.t. 

  

Wassen, strijken en stomen van per-
soonlijke kleding en beddengoed. 

      
 * 

Je verzorgt zelf de was m.b.v. eigen 
faciliteiten. De Zeeg levert geen in-
spanning. 

        

*De vergoeding voor wassen/strijken is in 2022 20€/maand. Dit bedrag wordt jaar-

lijks geïndexeerd. 
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PERSOONLIJKE VERZORGING EN  

VERVOER 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

PERSOONLIJKE VERZORGING 
 

Materialen algemeen gebruik zoals 
latex handschoenen en toiletpapier 

        

Geneeskundige voetzorg, zoals bij dia-
betesvoeten (op indicatie pedicure) 

        

Pedicure/manicure op eigen verzoek 
        

Toiletartikelen zoals shampoo, tand-
pasta, tandenborstel, scheerspullen 

    

Kappers 
    

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

VERVOER 
 

Begeleiding naar een specialist (km 
vergoeding)* 

        

Vervoer vergoed in WLZ indicatie (bv. 
naar dagbesteding). 

        

Vervoer voor eigen ontspanning 
        

Begeleiding tijdens ontspanning (bv. 
uitstapje/vakantie) 

    

*De Zeeg verwacht dat iemand uit jouw eigen netwerk meegaat naar een specia-
list. Als dat niet kan en je niet alleen kunt reizen, zorgt de Zeeg voor vervoer (en 
begeleiding als dat nodig is).  
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PERSOONLIJKE VERZORGING EN  

VERVOER 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

(PARA)MEDISCH 
 

Paramedische zorg zoals fysiotherapie, 
oefentherapie, logopedie, ergotherapie 

        

Tandartskosten 
  

 * 
    

Geneeskundige zorg (behandelaren en 
medicatie op voorschrift huisarts) 

        

Medicatie zonder huisarts-recept 
    

Ziekenhuisbehandelingen  
    

Verstrekken medische verklaring 
    

*Meld bij de tandarts dat je een indicatie met verblijf en behandeling hebt. De 
tandarts declareert de rekening bij het zorgkantoor.  COMPLEXE tandheelkundige 
ingrepen moeten vooraf worden aangevraagd bij het zorgkantoor. 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

HULPMIDDELEN 
 

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik 
(bv transportrolstoel). 

    
 n.v.t. 

  

Specifieke hulpmiddelen behandeling 
(bv. aangepaste schoenen, steunkous, 
prothese, rolstoel) op aanvraag. 

        

Gehoorapparaten, brillen, etc 
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OVERIGE KOSTEN 

ONDERWERP Verblijf Verblijf + B VPT Extra 

 

OVERIGE KOSTEN 
 

Geestelijke verzorging 
        

Vakanties en uitstapjes 
  

  
    

Opleiding, cursus 
        

Sporten, clubs 
    

Uitvaartkosten 
    

Zakgeldbeheer* 
    

Budgetbeheer, mentor  en/of Bewind-
voering 

    

Wettelijke eigen bijdrage** 
    

*De Zeeg heeft de dienst “zakgeld en uitgaven woongroepen” ingekocht bij SBB 
Zorginstellingen. Hiermee biedt de Zeeg de mogelijkheid aan haar bewoners om 
zakgeld te verstrekken en privé uitgaven te kunnen verrichten met hulp van Zeeg-
personeel. Deze dienstverlening is verplicht voor alle bewoners die geen eigen 
bankzaken kunnen beheren. Uitzonderingen kunnen alléén door middel van een 
aangevraagde vrijstelling worden gemaakt voor:  
1. Bewoners die zélf een eigen bankpas en pincode beheren én niet meer dan 

twee transacties per jaar uitvoeren met bevoorschotting door De Zeeg; 
2. Bewoners die zélf een eigen bankpas en pincode beheren én al een andere 

vorm van budgetbeheer hebben.  
 
**Bewoners met de functie Verblijf of een ZZP-pakket zijn een eigen bijdrage ver-
schuldigd volgens de regels  van de WLZ. De Zeeg informeert de zorgvrager over 
deze eigen bijdrage.  
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TOT SLOT 

 

Voorwaarden voor vergoeding kunnen wijzigen. Er zijn verschillende instanties die 

bepalen welke kosten wel/niet worden vergoed. Zij kunnen gedurende het jaar be-

sluiten nemen. Als er wijzigingen zijn dan wordt je hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Ook de algemene voorwaarden van de Zeeg kunnen wijzigen. Wanneer dit gebeurt 

(in samenspraak met de cliënten– en verwantenraad) krijg je hierover schriftelijk 

bericht. 

 

Nog vragen? Vraag ze aan jouw zorgplanverantwoordelijke! 
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