Jan 2021
Tarievenlijst 2: Aanvullende diensten en kosten Sint Annaklooster

Voor eventuele extra zorg en voorzieningen, naast de zorg die geleverd wordt op basis van een zorgindicatie, betaalt
u een vergoeding.
Hieronder staan aanvullende diensten met bijbehorende tarieven en aanvullende kosten vermeld, waar u naar
keuze gebruik van kunt maken:
Particulier en PGB tarief voor (aanvullende) diensten
Verpleging
Verpleging, speciaal
Persoonlijke verzorging, basis
Extra huishoudelijke hulp*
Begeleiding
Dagbesteding basis
Dagbesteding PG
Advies, Instructie en Voorlichting (AIV)

Tarief
€ 75,00 per uur
€ 89,00 per uur
€ 58,00 per uur
€ 32,00 per uur
€ 65,00 per uur
€ 42,00 per dagdeel
€ 60,00 per dagdeel
€ 75,00 per uur

Aanvullende kosten logeren en hospice
Verblijf met zorgindicatie wijkverpleging: eigen bijdrage
verblijfskosten hospice of logeerhuis**
Verblijf met zorgindicatie wijkverpleging: eigen bijdrage
huishoudelijke zorg via WMO*
Verblijf bezoek hospicekamer (excl. maaltijden)
Warme maaltijd bezoek hospice
Broodmaaltijd bezoek hospice
Verblijf logeren zonder zorgindicatie

Tarief
€ 37,50 per nacht

Gesprekskosten telefonie
Deelname aan welzijnsactiviteiten
Vervoer naar welzijnsactiviteiten
Begeleiding naar welzijnsactiviteiten

€ 0,15 ct per minuut bij lokaal tarief
€ 5,- per activiteit
€ 0,50 cent per kilometer
€ 40,- per uur

CAK eigen bijdrage maximaal € 19,00 per
maand
€ 10,- per nacht
€ 8,20 per maaltijd
€ 5,- per maaltijd
€ 125,- per nacht (excl. maaltijden €15,-)

* Huishoudelijke verzorging (incl. schoonmaak) is inbegrepen wanneer een cliënt hiervoor beschikt over een geldige WMOindicatie. Bij verblijf in een hospice of logeerhuis wordt deze standaard door ons aangevraagd bij de gemeente van uw
woonplaats. Hierop is een CAK eigen bijdrage van toepassing van maximaal € 19,00 per maand.
Wanneer u het aantal uren huishoudelijke hulp voortkomend uit uw WMO-indicatie van de gemeente onvoldoende vindt, kunt
tegen particulier tarief aanvullende uren bij Sint Annaklooster afnemen.
** De verplichte eigen bijdrage van € 37,50 die het hospice berekent, wordt in veel gevallen grotendeels vergoed door
aanvullende zorgverzekeringen. De verplichte eigen bijdrage van € 37,50 voor logeren wordt meestal niet vergoed door
aanvullende zorgverzekeringen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen.
De eigen bijdrage van € 37,50 is voor: huur van het gemeubileerde appartement/kamer, energieverbruik, gebruik van telefoon,
televisie en internet, diversen (verzekeringen, onderhoud, afvalverwijdering, etc.), en de verzorgde maaltijden voor u als gast.
Bij een ELV (EersteLijns Kortdurend Verblijf) indicatie is geen eigen bijdrage van toepassing; wel geldt voor ELV een eigen risico
van de basisverzekering.

Let op: de tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op de website van Sint Annaklooster

