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Bijlage bij kostenoverzicht ‘Verblijf met behandeling’ voor doven en slechthorenden 

 

Wat is het Kostenoverzicht? 

 

Je woont bij ‘s Heeren Loo De Noorderbrug.  
De hele dag en nacht is er begeleiding. 
Jouw indicatie = wet langdurige zorg (WLZ). 
 

 

In het kostenoverzicht staat informatie over geld.  
Soms moet je iets zelf betalen.  
Soms betaalt ’s Heeren Loo De Noorderbrug het.  

 

In het kostenoverzicht staan veel woorden.  
Soms is dat lastig als je doof bent. Daarom is dit boekje erbij. 
Met korte zinnen en picto’s.  
Dit boekje kan je zelf lezen. Of samen met je begeleider of 
familie. In dit boekje staat informatie kort opgeschreven.  
 

 

Verblijf met behandeling  
 

 

Hoofdbehandelaar = gedragswetenschapper van ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug. 
 
Jij + hoofdbehandelaar + contactpersoon → samen een 
behandelplan maken.  

 

Jouw indicatie = verblijf + behandeling  
Behandeling die echt nodig is voor jou. Omdat je een 
aandoening, beperking, stoornis of handicap hebt.  
 



 

    Verblijf met behandeling  
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Zelfstandig extra zorg regelen 
kan niet. Zelf informeren bij 
contactpersoon. Daarna samen 
overleg hoofdbehandelaar. 

Soms is extra zorg nodig. Bijvoorbeeld 
fysiotherapeut of ergotherapeut. 
Hoofdbehandelaar regelt dit. ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug betaalt dit. 

 

Behandeling in ziekenhuis? Dit 
hoort bij je zorgverzekering. 

 

     

Appartement of kamer 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Je mag zelf meubels kiezen. 
Meubels zijn bijvoorbeeld: 
Tafel, stoel, bed, kast.  
 
De meubels betaal je zelf.  

Heb je niet genoeg geld voor meubels? 
Dan koopt ’s Heeren Loo De Noorderbrug 
meubels. Deze mag je niet zelf kiezen. 
 
De meubels mag je lenen. Ze zijn van 
’s Heeren Loo De Noorderbrug.  

 

Gordijnen en vloerbedekking 
mag je ook zelf kiezen. 
Dit betaal je zelf.  
 
Je moet dit wel overleggen met 
’s Heeren Loo De Noorderbrug.  
Belangrijk dat gordijnen en 
vloerbedekking veilig zijn.  

Heb je niet genoeg geld voor gordijnen of 
vloerbedekking? Dan koopt ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug dit.  
 
Deze mag je niet zelf kiezen. 
Je mag het lenen. Ze zijn van ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug. 
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Apparaten in je keuken betaal 
je zelf.  
Bijvoorbeeld koelkast, 
afzuigkap en kookplaat. 
Het mag alleen losse 
apparatuur zijn, geen inbouw. 
Stel weg bij ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug? Dan meenemen.  

 

 

Je moet zelf betalen: 
- Tv en computer 
- Abonnement 
- Aansluiting in 

appartement 
Wifi moet je altijd overleggen 
met begeleiding. Het mag niet 
storen. 

’s Heeren Loo De Noorderbrug zorgt dat de 
aansluiting in het gebouw goed is.  

 

 ’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt gas, 
water en licht. 

 

Wil je graag verhuizen naar een 
andere locatie van ’s Heeren 
Loo De Noorderbrug? Als dit 
kan moet je dit zelf betalen. 

Heel soms zegt ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug dat het beter is om te 
verhuizen. Dan betaalt ’s Heeren Loo  
De Noorderbrug de verhuizing.  

 Als je komt wonen schrijft 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 
op hoe het appartement 
eruitziet.  
 
Ga je verhuizen? Dan moet het 
weer hetzelfde zijn als toen je 
kwam wonen bij ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug.  
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Schoonmaak 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

  

Kan en wil je zelf 
schoonmaken? Graag! 
Je betaalt zelf de 
schoonmaakmiddelen. 

’s Heeren Loo De Noorderbrug kan bij jou 
schoonmaken als je wilt. Dit doet een 
medewerker van ’s Heeren Loo  
De Noorderbrug. Soms huurt ’s Heeren Loo  
De Noorderbrug een schoonmaker in.  
’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt de 
schoonmaker.  
 

  

Liever vaker schoonmaken?  
Dit kan. Je betaalt dit zelf.  
Dat kan alleen als abonnement.  
 
Je betaalt via automatische 
incasso.  
 
Vraag naar de mogelijkheden. 

’s Heeren Loo De Noorderbrug komt één 
keer per week schoonmaken.  
Soms moet het vaker. Dit bepaalt de 
hoofdbehandelaar. 
’s Heeren Loo De Noorderbrug gebruikt 
hiervoor eigen schoonmaakmiddelen.  
 

 

  ’s Heeren Loo De Noorderbrug komt 
regelmatig jouw ramen wassen. 
Alleen als je dit niet zelf kan.  

 

 ’s Heeren Loo De Noorderbrug komt 
regelmatig jouw koelkast schoonmaken.  
Alleen als je dit niet zelf kan.  
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Wassen 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Linnengoed = handdoek, 
washand, lakens. 
Wil je eigen linnengoed 
gebruiken?  
Dan zelf naamlabel erop 
maken en betalen.  
’s Heeren Loo De Noorderbrug 
wast jouw linnengoed.  
Jij hoeft niets te betalen.  

Linnengoed = handdoek, washand, lakens.  
Linnengoed van ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug gebruiken? ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug wast jouw linnengoed.  
Jij hoeft niets te betalen. 
 
 

 

Heb je een aansluiting voor 
wasmachine? Dan zelf 
wasmachine betalen. Ook als 
die kapot is.  
 
Kan je zelf kleding wassen?  
Dan ook zelf wassen.  
Of begeleiding kan jou leren 
wassen.  
Kan je niet zelf wassen? 
Begeleiding kan helpen.  
Dit moet je zelf betalen.  

Als je zelf je was kunt doen, dan doe je het 
ook zelf.   
 
Heb je hulp nodig, informeer naar de 
mogelijkheden.  
 

 

Kies je voor een wasserij? 
Dan moet je dit zelf betalen. 
Dit is een abonnement. 
Informeer naar de 
mogelijkheden. Je betaalt via 
automatische incasso.  

  



 

 
Bijlage bij kostenoverzicht ‘Verblijf met behandeling’ voor doven en slechthorenden 

 

 

Verzekeringen 
 
 
 
 
 
Jij 

’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Iedereen in Nederland moet 
een basiszorgverzekering 
hebben.  
Jij ook. Dit betaal je zelf.  
Wil je aanvullende 
verzekering?  
Overleg met je 
contactpersoon. Is het nodig? 
Je moet dit zelf regelen en 
betalen. 

 

 

Basiszorgverzekering (ZVW-
zorg) 
(ZVW = zorgverzekeringswet) 

- Wel eigen risico 
(€385,-) 

- Wel eigen bijdrage voor 
sommige dingen. 

Dit moet je zelf betalen.  

Zorg van ’s Heeren Loo De Noorderbrug 
(WLZ-zorg) 
(WLZ = wet langdurige zorg) 

- Geen eigen risico 
- Wel eigen bijdrage. Iedere maand. 

Dit betaal je aan het CAK. 
CAK = Centraal Administratie Kantoor. 

 Wil je een aanvullende 
tandartsverzekering?  
Advies ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug: niet nodig. 
 
Overleggen met je 
contactpersoon.  
Wil je dit toch? Dan zelf 
betalen.  

Tandheelkundige zorg betaal je niet zelf.  
De tandarts bepaalt: wat is nodig? 
 
Tandarts stuurt deze rekening naar het 
Zorgkantoor.   
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Je kunt een 
inboedelverzekering afsluiten 
voor je eigen spullen. Dit moet 
je zelf betalen. 
 
Bijvoorbeeld: als er brand is, 
zijn je spullen kapot. Je krijgt 
dan geld van verzekering voor 
nieuwe spullen.  

’s Heeren Loo De Noorderbrug heeft ook 
een brand- en inboedelverzekering.  
Dit is voor spullen van ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug.  
Deze verzekering is niet voor spullen die 
van jou zijn.  

 

Aansprakelijkheidsverzekering 
niet voor Canada en de 
Verenigde Staten.  
Ga jij daarheen? Dan zelf 
aansprakelijkheidsverzekering 
betalen.  

’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt voor 
jou een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Meer informatie? Kijk samen met 
begeleiding of familie in het 
Kostenoverzicht.  

 

Er bestaan ook andere 
verzekeringen in Nederland. 
Bijvoorbeeld: 

- Reisverzekering 
- Uitvaartverzekering 
- Rechtsbijstand-

verzekering 
Je mag kiezen of je dat wilt.  

 

     

Eten en drinken 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Je betaalt zelf extra eten en 
drinken bijvoorbeeld: 

- Extra frisdrank 
- Extra tussendoortjes 
- Chips 
- Snoep  

’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt: 
- 3 gezonde maaltijden per dag 
- Fruit/tussendoortjes 
- Koffie/thee  

 
Wil je zelf eten regelen? Dan krijg je geld 
van ’s Heeren Loo De Noorderbrug (Tarief: 
Nibud) 
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Wil je een dieet volgen? Dan 
betaal je dit zelf.   

’s Heeren Loo De Noorderbrug zorgt voor 
goed en gezond eten. Als huisarts zegt: 
speciaal eten moet. Dan betaalt ’s Heeren 
Loo De Noorderbrug dit.  

 

 Ben je vegetarisch? Of ben je moslim en wil 
je wat anders eten? Dan probeert ’s Heeren 
Loo De Noorderbrug hier rekening mee te 
houden. Dit is niet verplicht.  

     

Persoonlijke verzorging 
 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

 Is verzorging lastig door je beperking? 
Dan helpt ’s Heeren Loo De Noorderbrug. 
Bijvoorbeeld: douchen, haren kammen, 
tandenpoetsen.  

 

  Is nagels knippen lastig door je beperking?  
Dan helpt ’s Heeren Loo De Noorderbrug.  
 
Soms zegt de dokter dat je naar een 
speciale pedicure moet. Jouw 
hoofdbehandelaar regelt dit. Dit hoef je niet 
zelf te betalen.  



 

 
Bijlage bij kostenoverzicht ‘Verblijf met behandeling’ voor doven en slechthorenden 

 

 

De kapper of 
schoonheidsspecialiste betaal 
je zelf.  

 

 

Verzorgingsproducten betaal je 
zelf.  
Bijvoorbeeld: shampoo, 
doucheschuim, zeep, 
scheerschuim, tandpasta, 
tandenborstel en 
maandverband.  

Helpt ’s Heeren Loo De Noorderbrug bij 
douchen of toilet? 
 
Dan betaalt ’s Heeren Loo De Noorderbrug: 
plastic handschoenen, toiletpapier en natte 
doekjes. Dit hebben medewerkers nodig.  

 

 Wc-papier betaalt ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug. 

 

 Niet persoonsgebonden hulpmiddelen 
nodig? Dit betaalt ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug. 
 
Bijvoorbeeld: incontinentiemateriaal 
(luiers) en onderleggers.  
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Vervoer buiten ’s Heeren 
Loo De Noorderbrug 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

  Heb je een indicatie voor dagbesteding + 
vervoer? Dan betaalt ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug het vervoer als het in de buurt 
is.  

 

Ga je naar een (huis)arts, 
tandarts, specialist of 
therapeut? Vervoer betaal je 
zelf. Soms betaalt de 
zorgverzekering het vervoer. 
Ambulance hoort bij 
zorgverzekering.   

Als jouw hoofdbehandelaar bezoek aan 
therapeut of arts regelt, dan betaalt  
’s Heeren Loo De Noorderbrug vervoer.   
 

 

Ga je op bezoek bij familie of 
vrienden? 
Of ga je naar een club? 
Het vervoer betaal je zelf.  
Je kan gemeente en Valys 
vragen voor taxi-pas.   

  

 

 Ga je naar de dokter, ziekenhuis of 
specialist? Vind je het lastig om alleen te 
gaan? Dan familie mee.  
Kan familie niet mee? Dan gaat een 
begeleider mee. Dit hoef je niet zelf te 
betalen.  
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Ontspanning 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Je mag activiteiten in het 
wooncentrum regelen.  
Samen met andere cliënten 
overleggen.  

Jullie mogen de gemeenschappelijke ruimte 
gebruiken. Dan hoef je niet te betalen.   

 

Wil je een dagje uit? Samen 
met andere cliënten regelen. 
Dit moet je vaak zelf betalen. 

Een dagje uit is leuk. 
’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt dit 
niet altijd. Daarom eerst overleggen. 

 Vakantie 
 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

Vakantie moet je zelf regelen 
en betalen. 
Eten en drinken moet je zelf 
betalen.  
Je krijgt geen geld van 
’s Heeren Loo De Noorderbrug. 
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Belangrijk dat vakantie goed is 
voor jou.  
Samen met contactpersoon 
kan je dit bespreken.  
Je mag niet langer dan 13 
nachten achter elkaar op 
vakantie.  
Totaal 42 dagen per jaar 
afwezig op locatie mag.  
Meer dan 42 dagen mag niet.  
De weekenden bij familie of 
vrienden tellen niet mee.  

 

 

Soms heb je te weinig geld om 
op vakantie te gaan.  
Een fonds kan jou misschien 
helpen.  
 
Kijk op internet voor meer 
informatie: 
www.meevakantiewijzer.nl/gel
dzaken/fondsen  

 

 

Hulpmiddelen 
 
 
 
 
Jij 

 
 
 
 
 
’s Heeren Loo De Noorderbrug 

 

 Algemene hulpmiddelen betaalt ’s Heeren 
Loo De Noorderbrug.  
Dit zijn hulpmiddelen die iedereen kan 
gebruiken. 
 
De flitsbel en het trilkussen betaalt  
’s Heeren Loo De Noorderbrug ook.  

http://www.meevakantiewijzer.nl/geldzaken/fondsen
http://www.meevakantiewijzer.nl/geldzaken/fondsen
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Steunzolen, brillen, lenzen en 
gehoorapparaten betaal je zelf. 
 
Of soms betaalt de 
aanvullende zorgverzekering. 
Als je dat hebt geregeld. 

Eigen hulpmiddelen nodig? 
Overleggen met behandelaar. 
’s Heeren Loo De Noorderbrug regelt dit 
samen met jou. 
Soms betaalt het zorgkantoor. 
Soms betaalt jouw zorgverzekering. 
Jouw hoofdbehandelaar kan jou hiermee 
helpen.  

 

 Alle hulpmiddelen die door ’s Heeren Loo 
De Noorderbrug zijn gekocht, zijn van  
’s Heeren Loo De Noorderbrug.  
 
Is het kapot? ’s Heeren Loo zorgt voor 
reparatie of een nieuw hulpmiddel.  

 

Eenvoudige 
mobiliteitshulpmiddelen 
worden niet vergoed.  
Deze moet je zelf betalen.  
 
Bijvoorbeeld: looprek, rollator 
of trippelstoel.  

 

 

Ondersteuning door gemeenten op basis van WMO (WMO = Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) 

 

 

Gemeente kan (financiële) ondersteuning bieden aan jou. Regels zijn in elke 
gemeente anders.  
 
Je kan naar gemeente gaan. Naar het WMO-loket. Daar vragen of zij je 
kunnen helpen.  
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Wie betaalt wat? Van A t/m Z    
SHL - DNB= ’s Heeren Loo De Noorderbrug betaalt. 
ZV = de Zorgverzekering betaalt  
Jij = zelf betalen 

 
A 
Aansluitvoorziening televisie, radio, telefoon, internet..................................................SHL-DNB 
Abonnementen (kranten, tijdschriften, tv, 

internet, et cetera).....................................................................................................................jij 
Activiteiten in vrije tijd...............................................................................................................jij 
Activiteiten georganiseerd door ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug...................................................................................................................SHL- DNB 
Arts (huisarts)................................................................................................................. SHL-DNB 
 
B 
Bed (speciaal aangepast vanwege jouw beperking, 
bijvoorbeeld een hoog-laagbed)..................................................................................... SHL-DNB 
Beschermende middelen (kniebeschermers, valhelm)................................................... SHL-DNB 
Brillen, brillenglazen, montuur of reparatie aan een bril.......................................................jij/ZV 
 

C 
Computer (aanschaf, software en onderhoud 
voor privégebruik).......................................................................................................................jij 
Computerapparatuur (in kader van jouw behandelplan)............................................... SHL-DNB 
 
D 
Doven - speciale voorzieningen 
(bijvoorbeeld flitsbellen, trilkussen)................................................................................ SHL-DNB 
Drogisterij artikelen.....................................................................................................................jij 
 
E 
Energie (gas, water, licht, kosten opladen 

elektrische hulpmiddelen).............................................……………………………………………….SHL-DNB 
Ergotherapeut (algemeen).....................................................................................................jij/ZV 
Ergotherapeut (specialistisch/behandelplan)................................................................. SHL-DNB  
Epilepsie helm..................................................................................................................SHL-DNB 
 
F 
Feest (op jouw verzoek)..............................................................................................................jij 
Feest (georganiseerd door ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug).................................................................................................................. SHL-DNB 
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Fiets (aangepast aan handicap)....................................................................................... SHL-DNB 
Fysiotherapeut (algemeen)....................................................................................................jij/ZV 
Fysiotherapeut (specialistisch/behandelplan)................................................................ SHL-DNB 
 
H 
Hulpmiddelen (voor algemeen gebruik, 
toegespitst op beperkingen cliëntengroep).................................................................. SHL-DNB 
Hulpmiddelen (persoonsgebonden)............................................................................. SHL-DNB 

Hulpmiddelen (niet-persoonsgebonden - bv. katheter)............................................... SHL-DNB 
Hulpmiddelen (onderhoud).......................................................................................... SHL-DNB 
 
I 
Incontinentiemateriaal 

(luiers, bedbescherming, en dergelijke)........................................................................SHL-DNB 
Inrichting kamer/appartement door ’s Heeren Loo De Noorderbrug 
(tafel/stoel/bed/vloerbedekking/gordijnen).................................................................SHL-DNB 
Inrichting kamer/appartement naar eigen smaak....................................................................jij 
Inrichting eigen keuken (kookplaat, koelkast en dergelijke).....................................................jij 
Internet op eigen kamer (aansluitkosten, abonnement)..........................................................jij 
 

K 
Kabeltelevisie-aansluiting op eigen kamer.................................................................. SHL-DNB 
Kapper.......................................................................................................................................jij 
 
L 
Linnengoed ’s Heeren Loo De Noorderbrug (dekbedhoes, 
hoeslaken, handdoeken en washandjes)........................................................................SHL-DNB 
Linnengoed eigen keuze.............................................................................................................jij 
Looprek, loophek........................................................................................................................jij 
 
M 
Maandverband............................................................................................................................jij 

Medicijnen (op voorschrift arts)..................................................................................... SHL-DNB  
Medicijnen (zonder voorschrift arts, 
bijvoorbeeld homeopathisch).....................................................................................................jij 
Medisch noodzakelijk dieet............................................................................................ SHL-DNB 
 
O 
Opknappen/aanpassen kamer (op jouw verzoek)......................................................................jij 
Opknappen/aanpassen kamer 
(op verzoek van ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug).................................................................................................................. SHL-DNB 
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Oproep/alarmeringssysteem.......................................................................................... SHL-DNB 
Overlijden (schouwen en tijdelijk koelen lichaam)......................................................... SHL-DNB 
Overlijden (begrafenis en uitvaart).............................................................................................jij 
 
P 
Pedicure (initiatief ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug)...................................................................................................................SHL-DNB 

Pedicure (medische indicatie)......................................................................................... SHL-DNB 
Pedicure (op jouw verzoek).........................................................................................................jij 
Paramedicus (algemeen).......................................................................................................jij/ZV 
 
V 

Paramedicus (specialistisch)........................................................................................... SHL-DNB 
 
R 
Recreatie en ontspanningsactiviteiten (op jouw verzoek)..........................................................jij 
Recreatie en ontspanningsactiviteiten 
(georganiseerd door ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug).................................................................................................................. SHL-DNB 

Rolstoel (voor algemeen gebruik (duwrolstoel)).............................................................SHL-DNB 
Rolstoel (persoonsgebonden)......................................................................................... SHL-DNB 
Rollator (persoonsgebonden).....................................................................................................jij 
Rollator (voor algemeen gebruik)................................................................................... SHL-DNB 
 
S 
Schoonmaken (kamer/appartement)............................................................................. SHL-DNB 
Schoonmaken (algemene ruimten)................................................................................ SHL-DNB 
Schoonmaken (extra op verzoek van de cliënt)..........................................................................jij 
Steunzolen.............................................................................................................................jij/ZV 
Scootmobiel.................................................................................................................... SHL-DNB 
 

T 
Tandarts, mondhygiënist, parodontoloog 
(alleen noodzakelijke tandzorg)...................................................................................... SHL-DNB 
Telefoon (toestel, aansluitingskosten, abonnement)..................................................................jij 
Televisie op eigen kamer (toestel, 
aansluitingskosten, abonnement)...............................................................................................jij 
Televisie in algemene ruimten.........................................................................................SHL-DNB 
Therapeut (specialistisch/behandelplan)........................................................................ SHL-DNB 
Therapeut (algemeen)...........................................................................................................jij/ZV 
Trippelstoel..................................................................................................................................jij 
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V 
Vakantie (alle kosten, inclusief die van zorg en begeleiding)......................................................jij 
Verhuiskosten (bij verhuizen op verzoek van ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug).................................................................................................................. SHL-DNB 
Verhuiskosten (bij verhuizen op jouw 
verzoek).......................................................................................................................................jij 
Vervoer naar (para)medici (in kader van jouw behandelplan)....................................... SHL-DNB 

Vervoer naar (para)medici (buiten jouw 
behandelplan)........................................................................................................................jij/ZV 
Vervoer met ambulance........................................................................................................jij/ZV 
Vervoer naar familie, vrienden, clubs 
en dergelijke in vrije tijd (op jouw verzoek)............................................................ jij/Gemeente 

 
Verzekeringen: 
Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)........................................................ SHL-DNB 
WA elektrische rolstoel................................................................................................... SHL-DNB 
Overige........................................................................................................................................jij 
 
Verzorgingsmiddelen: 

Persoonlijke (zoals zeep, tandpasta, parfum en dergelijke)……………………………………………….......jij 
Algemene, door medewerkers gebruikt voor de zorg.................................................... SHL-DNB 
 
Voeding: 
Dagelijkse maaltijden...................................................................................................... SHL-DNB 
Medisch noodzakelijk dieet op voorschrift arts.............................................................. SHL-DNB 
Extraatjes op jouw verzoek ………………........................................................................................jij 
 
W 
Wassen: 
Linnengoed...................................................................................................................... SHL-DNB 
Eigen kleding................................................................................................................................jij 

Kleding (extra vaak in verband met jouw aandoening)................................................... SHL-DNB 
Wasmachine - gebruik wasmachine van ’s Heeren Loo De 
Noorderbrug................................................................................................................................jij 
Wasmiddel...................................................................................................................................jij 
 
Z 
Ziekenhuiskosten (medisch specialist, verblijfskosten, 
etc.)………………………………………………………………………………………………….………….………………..….jij/Z 


