
Overzicht cliëntgebonden kosten: Wie betaalt wat?
Diensten en producten Wij Jij Kosten

A Abonnementen (kranten en tijdschriften) X
Arts (huisarts en AVG) X (1) X (2)
Audiovisuele apparaten - zoals televisie en radio's voor algemene ruime X
Audiovisuele apparaten - zoals televisie en radio's voor eigen kamer X
Auditieve hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat X

B Bed: speciaal aangepast vanwege een beperking, bijvoorbeeld X
een hoog- laagbed
Bijdrage aan clubs en verenigingen (als lid) X
Brillen, brillenglazen, montuur of reparatie aan een bril X 

D Deelname aan activiteiten in de vrije tijd X
Deelname aan vakanties X

H Hulpmiddelen in de woning die nodig zijn vanwege een beperking,
zoals tilliften en bewakingsapparaten X
Hulpmiddelen (persoonsgebonden en algemene) X (1) X (2)

I Incontinentiemateriaal, zoals luiers en bed bescherming X
Inrichting algemene ruimten X
Inrichting eigen kamer/appartement van de client X

K Kapper X
Kleding X

L Linnengoed (dekbedhoes, handdoeken en washandjes) X
M Medicijnen X (1) X (2)

Medicijnen op verzoek van de client, bv homeopathische middelen X
O Opknappen kamer: standaard, zoals normaal onderhoud X

Opknappen / aanpassen kamer op verzoek van de client X
Overlijden: kosten van de begrafenis en verder X

P Paramedische zorg en gedragsmatige behanding, gericht op de X (1) X (2)
(verstandelijke) beperking van de client
Pedicure of manicure voor verzorging van de nagels X (1) X (2)

S Schoonmaak kamer en algemene ruimten X
T Tandarts, mits goedgekeurd door het Zorgkantoor X (1) X (2)

Telefoon/mobiel (aansluiting eigen kamer + abonnement X
Televisie app X

V Vervoer i.v.m. paramedische zorg of gedragsmatige behandeling X
Verzekeringen (alle) X
Verzorgingsproducten zoals parfum, make-up, tandpasta zeep etc. X
Voeding (standaard maaltijden) X
Voeding, aangepaste maaltijden op verzoek van de client of extra voeding X

W Wassen beddengoed, handdoeken, washandjes X
Wassen kleding door Stichting Breder X € 32,50 p/m (3)
Wassen speciaal, zoals stomen of chemisch reinigen X

Z Zakgeld voor de client X
1) Voor cliënten MET een indicatie "verblijf" met behandeling
2) Voor cliënten ZONDER een indicatie "verblijf" met behandeling
3) Per 01-01-2023 € 37,50 per maand



2022 2023

Kosten wassen van kleding door Stichting Breder € 32,50 € 37,50


