
Hospice zorg bij  
Sint Annaklooster
Financiële regelingen bij opname



Kosten verzorging, verpleging, 
verblijf en ondersteuning

Bij de opname in een hospice krijgt u te maken met kosten voor 

verblijf. Welke kosten krijgt u vergoed? Wat is de hoogte van uw 

eigen bijdrage voor hospicezorg?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging in het hospice op 
basis van een aanspraak wijkverpleging. U betaalt voor deze zorg geen eigen 
risico.

Ook de medische kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. 
Hieronder vallen de medicatie en de kosten van de arts (voor medicatie 
kan een gedeeltelijke vergoeding gelden zoals in de thuissituatie).

Dit geldt ook voor zaken die niet binnen het basispakket vallen, zoals 
hulpmiddelen of verbandmiddelen. U kunt die kosten zelf, net zoals thuis, 
declareren bij uw zorgverzekeraar.



WMO kosten Hospice 
(kosten om de huishouding te voeren) 

Voor de huishoudelijke verzorging tijdens uw verblijf vraagt het Sint Annaklooster 
namens u WMO-zorg aan bij uw gemeente. Voor deze WMO-zorg betaalt u 
een bijdrage aan het CAK van max. € 17,50* per 4 weken (www.cak.nl).
Bij werkzaamheden vanuit de WMO moet u denken aan: maaltijden verzorgen, 
verzorging van platgoed-was, schoonmaakwerkzaamheden van het appartement 
en algemene ruimtes. 

Eigen bijdrage gasten
Uw zorgverzekeraar vergoedt dus uit de basisverzekering de benodigde verpleging 
en verzorging. Maar vanuit de basisverzekering worden de kosten van uw verblijf 
niet vergoed. Deze kosten bedragen € 37,50* per dag.
Deze kosten dekken de vergoeding voor:
• Huur van het gemeubileerde appartement/kamer
• Energie en waterverbruik
• Gebruik van telefoon, televisie en internet
• Diversen (verzekeringen, onderhoud, afvalverwijdering, etc.)
• De verzorgde maaltijden voor u als gast. 

Dit bedrag van € 37,50* per dag wordt door Sint Annaklooster bij u in rekening 
gebracht. Maandelijks ontvangt u hiervoor een factuur, die wij bij voorkeur 
automatisch incasseren.
Bij opname in het hospice kunt u, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, een 
vergoeding krijgen voor de kosten van de eigen bijdrage van € 37,50* per dag. Deze 
vergoedingen verschillen per verzekering en per pakket. Wij raden u aan om contact 
op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u voor (volledige) vergoeding 
van de eigen bijdrage in aanmerking komt.

Overige kosten 
Naasten en logees kunnen na overleg met de zorgmedewerker mee-eten. 
De kosten hiervoor zijn:
• Broodmaaltijd: € 5,00*
• Warme maaltijd: € 8,20*
• Bijdrage overnachting op de kamer  bedraagt € 10,00* (excl. maaltijden)

*) Actuele tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op de website van Sint Annaklooster.
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Contact
Cliëntenservicebureau 
Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE  Eindhoven

E CSB@sintannaklooster.nl
T 040 20 98 449


