Waar kan ik meer informatie
vinden?
●
●
●
●

Folder Telefoon, televisie en/of internet?
www.hetcak.nl
www.zorginstituutnederland.nl
www.hozo.nl

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij onze cliëntsconsulent:
Annemieke Schagen
☎ 0252 576 500
✉ a.schagen@hozo.nl

Wat verzorgt
en betaalt
HOZO en wat
betaalt u zelf?
Wat verzorgt en betaalt HOZO?
Als u in een van onze woonzorgcentra komt
wonen en een zorgpakket zónder behandeling
ontvangt, zorgen wij voor:
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● een standaard basisinrichting van uw
appartement, indien u uw appartement niet
zelf wilt inrichten of geen eigen spullen
heeft;
● aanpassingen in uw appartement, die nodig
zijn vanwege uw ziekte of aandoening;
● het schoonmaken van uw appartement en de
schoonmaakartikelen;

Wat verzorgt en
betaalt HOZO en
wat betaalt u zelf?

● het wassen, drogen en strijken van uw 		
beddengoed, handdoeken en washandjes
indien u dat wenst;
● persoonlijk alarm;
● verzekering van het appartement en de
spullen die van HOZO zijn;
● gas, water en licht;
● eten en drinken (drie maaltijden per dag,
voldoende drinken, fruit en tussendoortjes);
● medisch noodzakelijke dieetproducten;
● medisch noodzakelijke voetverzorging door
een pedicure;
● toiletpapier en handschoenen;
● activiteiten, zoals bingo, muziek, optredens
en spelletjesmiddagen;
● mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel
of scootmobiel;
● roerende voorzieningen, zoals een
hoog-laagbed, tillift of douchestoel;
● geestelijke verzorging.

Ontvangt u zorg met
behandeling?
Dan betalen wij ook eventueel noodzakelijke
medicatie, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal. Daarnaast zorgen wij voor een
tandarts en bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut als u deze nodig heeft.

Wat dient u zelf te regelen en te
betalen?
U dient zelf te zorgen voor een
aansprakelijkheids-, inboedel- en
zorgverzekering. Daarnaast betaalt u zelf
wat niet hiervoor is vermeld, zoals het
laten wassen of stomen van uw kleding,
wasmerkjes, telefoon, televisie en internet.
Voor zorg die onder de Wet langdurige zorg
of de Wet maatschappelijke ondersteuning
valt, betaalt u een eigen bijdrage aan het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor
zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt,
hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De
hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
van uw inkomen en vermogen, uw indicatie
en de samenstelling van uw huishouden.
Wij bieden ook extra producten en diensten
aan, die niet onder de verzekerde zorg
vallen, bijvoorbeeld een dagje uit, extra
huishoudelijke verzorging of cursussen.
Als u voor een product of dienst moet
betalen, zullen wij u daarover altijd vooraf
informeren.

