
Wachttijd, hulpmiddelen, kosten en eigen bijdrage

Wachttijd
Heeft u thuiszorg nodig, dan belt u vrijblijvend naar A&S Zorg voor een afspraak met onze 
wijkverpleegkundige. Samen met u bekijkt ze welke zorg voor het beste is om thuis in uw 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Op basis van dit gesprek stelt de wijkverpleegkundige de indicatie, of kan u eventueel 
doorverwijzen. Uiteraard mag bij dit gesprek ook een familielid of mantelzorger aanwezig zijn.

Dankzij onze samenwerking met andere zorgorganisaties kunnen we bij u thuis alle gewenste 
zorg, hulp en/of begeleiding bieden die u wilt.

Wij hanteren in principe geen wachtlijsten.

Onze wijkverpleegkundige bespreekt ook met u of er hulp kan worden geboden door mensen in 
uw netwerk, zoals familie, buren of vrijwilligers.

Hulpmiddelen
Ook geeft onze wijkverpleegkundige u persoonlijk advies als het gaat om hulpmiddelen:
Er zijn twee regelingen voor hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, namelijk de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

1. Hulpmiddelen voor verzorging, verpleging en revalidatie zitten in het basispakket van de 
zorgverzekering (Zvw) en worden door uw zorgverzekeraar geregeld. U kunt deze tijdelijke 
voorziening aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

2. Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, 
huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente (Wmo) verzorgd.

Onafhankelijke informatie is te vinden op Hulpmiddelenwijzer. Uiteraard kunt u ook informatie 
inwinnen bij uw zorgverzekeraar of vrijblijvend contact opnemen met A&S Zorg.

Kosten en eigen bijdrage

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging en verpleging wordt sinds 1 januari 2015 uit de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) betaald. Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus 
geen eigen bijdrage te betalen.

Wmo
Als u een indicatie heeft van het Wijkteam dan wordt thuisbegeleiding vergoed. Daarnaast betaalt
u een wettelijke eigen bijdrage via CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte hiervan is 
afhankelijk van uw inkomen. Eenmaal per 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Meer 
informatie over de eigen bijdrage vindt u  op de website van het CAK.

Zorg in natura of een PGB
Als de wijkverpleegkundige van A&S Zorg een indicatie voor u stelt, zal zij u altijd informeren over
de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kunt u zelf uw zorg 
inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en 
zelf opdrachtgever of werkgever bent. 
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u daarvoor in aanmerking komt. De 
voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale 
Verzekeringsbank.

https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten
https://asgroep.nl/?page=Neem%20contact%20op&paginaID1=20
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
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