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Inleiding

Ontvangt u zorg van Middin? Dan betaalt Middin veel van deze zorg voor u.  
Er zijn ook zaken die Middin niet voor u betaalt. In deze geldgids leest u wat 
Middin betaalt en wat u zelf betaalt. 

Voor wie is deze geldgids bestemd:

›  cliënten die zorg van Middin ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor wie is deze geldgids niet bedoeld:

› cliënten die zorg van Middin ontvangen vanuit de Jeugdwet
›  cliënten die zorg van Middin ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)
›  cliënten die zorg van Middin ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid (J&V).

Is deze geldgids niet voor u bedoeld, maar heeft u wel vragen?
Stel deze vragen gerust aan de zorgmanager.

Persoonsgebonden budget
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan gelden de afspraken in deze 
geldgids niet voor u. De tarieven die voor u van toepassing zijn, staan vermeld in 
het contract dat u met Levin heeft afgesloten voor uw ondersteuning.



g
el

dg
id

s/
01

20
21

/W
P

Terug naar 
inhoudsopgave

Middin  Geldgids  Inleiding 4

De Wet langdurige zorg
Als u zorg wilt ontvangen uit de Wlz dan heeft u een toegangsbewijs nodig.  
Dat toegangsbewijs wordt een indicatie genoemd.

Wlz indicatie
Met een Wlz indicatie kunt u zorg ontvangen van een zorgaanbieder. Middin is een 
zorgaanbieder.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ onderzoekt of u blijvend intensieve zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan  
kan het CIZ een indicatiebesluit afgeven. In het indicatiebesluit staat welke  
zorgbehoefte u heeft. Dit heet een zorgprofiel (zp).

Zorgprofiel of zorgzwaartepakket
Soms spreken mensen over een zzp. Dit is een zorgzwaartepakket. Het zorgzwaarte-
pakket is een oude naam voor het zorgprofiel. Er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor spreekt met Middin af welke zorg Middin mag bieden. Het zorg-
kantoor betaalt Middin om de zorg te bieden. Middin biedt de zorg aan de cliënt.
  
Wat betaalt Middin voor u en wat betaalt u zelf?
Uw zorgprofiel bepaalt op welke zorg u recht heeft. Daarnaast is het belangrijk om 
te weten of u bij Middin verblijft op een plaats met behandeling of een plaats zonder 
behandeling. Een plaats met behandeling wordt ook wel een toegelaten behandel-
plaats genoemd. Uw zorgmanager kan u vertellen of u op een verblijfplaats met of 
zonder behandeling verblijft.

Modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt)
Heeft u een Wlz indicatie, maar woont u niet bij Middin? Ook dat is mogelijk.  
U heeft ervoor gekozen om uw zorg af te nemen op basis van een mpt of een vpt.

Eigen bijdrage
Wanneer u zorg krijgt van Middin en u 18 jaar of ouder bent, dan moet u  
maandelijks een eigen bijdrage van uw inkomen betalen. Dit geldt ook voor  
uw partner als hij of zij met u mee is verhuisd naar Middin.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt welk bedrag u moet betalen.  
Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U ontvangt hierover automatisch 
bericht van het CAK. Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK:
Telefoonnummer: 0800 - 00 87
Bereikbaar:  van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 uur tot 17.00 uur.
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Op de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen: 
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Zorgverzekeringswet/Wmo
Sommige kosten die voor uw rekening komen, kunt u declareren via uw zorgverzeke-
ring of de Wmo. De gemeente waar u woont, is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de Wmo.

Uw zorg in een Wlz-instelling
Het Zorginstituut Nederland bepaalt waar u recht op hebt in een Wlz-instelling. 
Middin heeft de informatie van de overheid gebruikt om deze geldgids op te stellen. 
Wilt u meer informatie? Dan kunt u dit vinden op de website van het Zorginstituut 
Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas.

Kostenoverzicht 2021
In hoofdstuk 6.1 ‘Kostenoverzicht 2021’ leest u de bedragen die Middin heeft vastge-
steld. Indien van toepassing, worden deze met u verrekend of aan u verstrekt.

Richtlijn
De inhoud van de geldgids is een richtlijn. Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen.

Centrale Cliëntenraad (CCR)
Over de inhoud van deze geldgids is advies gevraagd aan de CCR.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over uw specifieke situatie kunt u terecht bij uw zorgmanager.
Voor algemene vragen over deze geldgids kunt u terecht bij de zorgadministratie:
Telefoonnummer: 070 - 322 22 46
Bereikbaar:  van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 uur tot 16.30 uur
E-mail:  adviesza@middin.nl. 

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
mailto:adviesza%40middin.nl?subject=
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1.  Zorg
1.1   Zorgkosten bij alle indicaties

Picto Wat Toelichting

rolstoel Verpleegmaterialen, 
(mobiliteits)
hulpmiddelen en 
alarmering

Standaard (elektrische) verpleeghulpmiddelen die voor 
de zorg- en dienstverlening noodzakelijk zijn.
Bijvoorbeeld hoog-laagbed, tilliften en rolstoelen voor 
algemeen gebruik.

rolstoel Onderhoud 
(persoonlijke) 
mobiliteits-
hulpmiddelen

Middin betaalt het onderhoud van de cliëntgebonden 
mobiliteitshulpmiddelen die door Middin zijn 
aangeschaft.

telefoon Onderhoud Middin betaalt het onderhoud van de standaard 
hulpmiddelen en apparatuur voor alarmering die zijn 
aangeschaft door Middin.

Alarmering Alarmeringssystemen om toezicht te houden 
(bijvoorbeeld nachtzorgsysteem) of alarmering als 
gevolg van voorschriften.

ziekenhuis Hulp buiten de 
instelling

Wanneer u voor medische zorg niet alleen een arts of 
therapeut kan bezoeken, zorgt Middin voor begeleiding.
Hulp aan familie kan worden gevraagd.

betaalt de kosten voor:

dokter
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Picto Wat Toelichting

ziekenhuis Medisch-  
specialistische zorg

Deze kosten worden soms vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Voor bijzondere zorg is het verstandig 
om van tevoren te overleggen met uw verzekeraar of de 
behandeling wordt vergoed.

bijvoorbeeld
fysiotherapie

Niet aan de 
beperking(en) 
gerelateerde 
paramedische zorg

Paramedische zorg die niet te maken heeft met de 
beperking(en), komt altijd voor uw eigen rekening. 
Afhankelijk van uw zorgverzekering komt u misschien 
(deels) in aanmerking voor vergoeding.

Deze kosten betaalt Middin niet, maar worden vergoed vanuit de Wlz. De behandelaar moet  
dit rechtstreeks indienen/aanvragen bij het zorgkantoor.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:

Picto Wat Toelichting

rolstoel Mobiliteitshulpmiddelen Mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik, zoals 
een rolstoel of scootmobiel.

Onderhoud 
mobiliteitshulpmiddelen

Noodzakelijke aanpassing, vervanging, het 
noodzakelijke onderhoud en herstel van de 
mobiliteitshulpmiddelen komen ten laste van de Wlz. 
Bijvoorbeeld vervanging van rolstoelbanden.
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1.2  Zorgkosten bij verblijf op een toegelaten 
behandelplaats

Picto Wat Toelichting

dokter Huisarts of Arts 
Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG)

De algemene medische zorg.

medicijnen Medicatie De medicatie moet voorgeschreven zijn met een 
medisch doel. Dit geldt zowel voor de medicatie die 
binnen als buiten het Geneesmiddelen 
Vergoedingssysteem valt.

diëtist Diëtiste Alleen op voorschrift van een arts.

diëtist Medisch noodzakelijk 
dieet

Middin betaalt een medisch noodzakelijk dieet, 
dieetpreparaten en voedingssupplementen wanneer  
dit is voorgeschreven.

bijvoorbeeld
fysiotherapie

Paramedische zorg  
in verband met de 
beperking(en)

Specifieke paramedische zorg wordt door Middin betaald 
wanneer:

›  er door uw beperking specifieke kennis of 
vaardigheden nodig zijn om u te kunnen behandelen;

› deze niet los is te zien van de integrale zorg.

Let op: algemene paramedische zorg wordt niet betaald 
door Middin, ook niet als u verblijft op een toegelaten 
behandelplaats. 

pedicure Voetverzorging en 
pedicure

Middin betaalt de pedicure als geneeskundige voetzorg 
nodig is (bijvoorbeeld bij diabetes).

Cosmetische voetverzorging, zoals nagels lakken of 
voetmassage, wordt niet door Middin betaald.

luier Verpleegmateriaal Middin betaalt alle verpleegmaterialen (inclusief 
incontinentiemateriaal).

betaalt de kosten voor:

verpleegmateriaal

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-medicijnen-krijg-ik-vergoed 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-medicijnen-krijg-ik-vergoed 
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Picto Wat Toelichting

kleding Aanschaf van 
specifieke kleding

De kosten voor aanschaf van specifieke kleding zoals 
krab- en scheurpakken.

Wassen van  
specifieke kleding

Indien Middin specifieke kleding heeft aangeschaft, 
komen de waskosten voor rekening van Middin.

Verstellen van 
specifieke kleding

De kosten voor het verstellen van specifieke kleding die 
Middin heeft aangeschaft, komen voor rekening van 
Middin.

dokter Vervoer naar arts of 
behandelaar

Valt de behandeling onder de Wlz-aanspraak?
Dan regelt Middin het vervoer.

bijvoorbeeld
fysiotherapie

Therapeutische 
sportactiviteiten 

Therapeutische sportactiviteiten die op voorschrift van 
een arts of therapeuten worden beoefend en onderdeel 
vormen van het ondersteuningsplan.

Picto Wat Toelichting

dokter

taxi

Vervoer naar arts of 
behandelaar 

Valt de behandeling niet onder de Wlz-aanspraak? 
Dan betaalt u zelf het vervoer. 

Bijvoorbeeld een medisch specialist in het ziekenhuis.

In sommige gevallen kunt u dit vergoed krijgen vanuit 
de zorgverzekering. Hiervoor betaalt u misschien een 
eigen bijdrage en/of eigen risico.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Deze kosten betaalt Middin niet, maar worden vergoed vanuit de Wlz.  
De behandelaar moet dit rechtstreeks indienen/aanvragen bij het zorgkantoor. 

Picto Wat Toelichting

tandarts Mondzorg Tandheelkundige zorg wordt alleen vergoed als u een 
Wlz indicatie heeft inclusief toegelaten behandelplaats. 
Het is belangrijk dat de tandarts hiervan op de hoogte is.

Let op: de cliënt/ouders/verwanten moeten van  
tevoren checken of de tandarts kan declareren bij  
het zorgkantoor. 

Uw tandarts of mondhygiënist declareert zelf de  
kosten voor uw behandeling bij het zorgkantoor.  
Het zorgkantoor betaalt de kosten.

Niet alle tandheelkundige zorg wordt (geheel) vergoed. 
Voor bepaalde behandelingen, zoals het plaatsen van 
een kroon of een brug, moet de tandarts eerst 
toestemming vragen bij het zorgkantoor.

ik Persoonlijke 
hulpmiddelen

Specifiek cliëntgebonden hulpmiddelen worden vaak 
vergoed vanuit de Wlz. Een voorbeeld hiervan is een  
op maat gemaakte orthese.

Twijfelt u of uw hulpmiddel kan worden vergoed vanuit 
de Wlz? De zorgadministratie (070 - 322 22 46/ 
adviesza@middin.nl) helpt u graag bij het vinden van 
een passend antwoord.

mailto:adviesza%40middin.nl?subject=
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Picto Wat Toelichting

dokter Huisarts Dit regelt u zelf via uw zorgverzekeraar.

medicijnen Medicatie U betaalt zelf uw medicatie. Mogelijk komt u in 
aanmerking voor een vergoeding door uw 
zorgverzekeraar.

diëtist Diëtiste U betaalt zelf de diëtiste. Uw zorgverzekeraar kan u 
informeren over een mogelijke vergoeding.

diëtist Medisch noodzakelijk 
dieet

Afhankelijk van uw zorgverzekering komt u misschien 
(deels) in aanmerking voor vergoeding.

tandarts Tandarts U betaalt zelf de tandarts. Uw zorgverzekeraar kan u 
informeren over een mogelijke vergoeding.

bijvoorbeeld
fysiotherapie

Paramedische zorg in 
verband met de 
beperking(en)

Afhankelijk van uw zorgverzekering komt u wellicht 
(deels) in aanmerking voor vergoeding.

Door uw (aanvullende) zorgverzekering heeft u misschien recht op een (gedeeltelijke) 
vergoeding van de kosten. U moet hiervoor zelf een declaratie of verzoek om vergoeding 
indienen bij uw zorgverzekeraar.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:

1.3  Zorgkosten bij verblijf zonder toegelaten 
behandelplaats
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Picto Wat Toelichting

pedicure Voetzorg Heeft u een medische indicatie voor voetzorg, maar 
woont u op een plaats zonder behandeling? Dan betaalt 
u de kosten zelf. 

In sommige gevallen kunnen deze kosten op basis van 
een medische indicatie (deels) vergoed worden door uw 
zorgverzekeraar.

luier Verpleegmateriaal U betaalt zelf het verpleegmateriaal (inclusief 
incontinentiemateriaal).

Soms kunnen deze kosten op basis van een medische 
indicatie (deels) vergoed worden door uw 
zorgverzekeraar.

ik Persoonlijke 
hulpmiddelen

Specifiek cliëntgebonden hulpmiddelen, zoals op maat 
gemaakte ortheses of gehoorapparaten. Sommige 
hulpmiddelen worden door de gemeente of de 
zorgverzekeraar (deels) vergoed.

rolstoel Onderhoud 
persoonlijke 
hulpmiddelen

U betaalt zelf het onderhoud van de hulpmiddelen die 
door u zijn aangeschaft. Bijvoorbeeld het vervangen van 
batterijen van een gehoorapparaat. Soms wordt het 
onderhoud van de hulpmiddelen door de gemeente of 
de zorgverzekeraar (deels) vergoed.

kleding Aanschaf van 
specifieke kleding

De kosten voor aanschaf van specifieke kleding, zoals 
krab- en scheurpakken.

Wassen van 
specifieke kleding

U betaalt zelf de waskosten van specifieke kleding die u  
heeft aangeschaft.

Verstellen van  
speciale kleding

U betaalt zelf de kosten voor het verstellen van 
specifieke kleding die u heeft aangeschaft.

taxi Vervoer naar huisarts/ 
behandelaar

U betaalt zelf de kosten voor vervoer naar de huisarts of 
behandelaar.

Wanneer het vervoer op medische indicatie plaatsvindt, 
kunt u deze kosten soms declareren bij uw 
zorgverzekeraar.

ziekenhuis Medisch-specialistische 
zorg

Deze kosten worden vaak vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Voor bijzondere zorg is het verstandig 
om van tevoren aan uw zorgverzekeraar te vragen of de 
behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

verpleegmateriaal
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Picto Wat Toelichting

verf Opknappen Het schilderen van deuren, kozijnen en plafonds 
wanneer deze beschadigd en/of vervuild zijn**.

gordijnen

vloer

Inrichten Middin levert een eenvoudig ingerichte woonruimte op.

Als bepaalde onderdelen van de inrichting niet in orde 
zijn** dan kunt u in overleg met de zorgmanager 
besluiten om deze delen van de inrichting zelf te doen.  
In dat geval kan de zorgmanager u een tegemoetkoming 
geven voor de stoffering (wandafwerking en/of vloer  
en/of gordijnen).**

keuken De keuken Beschikt de kamer/het appartement ook over een 
keuken, dan levert Middin een kookplaat en een 
koelkast. Specifieke eisen hiervoor zijn locatie en 
doelgroep afhankelijk.

verbouwen Aanpassingen Aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of 
aandoening (verhoogd toilet, handgrepen, ringleiding, 
deurautomaten en sleutelsysteem)**.

verhuizen Gedwongen verhuizing Moet u gedwongen verhuizen? Bijvoorbeeld:
wanneer de locatie sluit. Dan zijn bovenstaande regels 
opnieuw van toepassing. Middin regelt dan ook uw 
verhuizing.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

**De zorgmanager bepaalt dit.

huis

2.  Wonen
2.1   Inrichting kamer/appartement/woning 
De volgende kosten zijn voor alle cliënten gelijk. 

betaalt de kosten voor:



g
el

dg
id

s/
01

20
21

/W
P

Terug naar 
inhoudsopgave

Middin  Geldgids  Wonen 14

Picto Wat Toelichting

meubels Inrichten Indien de inrichting in orde is,** maar u wilt zelf iets 
aanpassen, dan betaalt u zelf deze kosten. U bent 
verplicht bij het verlaten van uw kamer/ appartement/
woning deze in zijn oorspronkelijke staat terug te 
brengen. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. 
Wanneer na het verlaten van de woning dit niet is 
gebeurd, zal Middin de woning terugbrengen in 
oorspronkelijke staat en de kosten bij u in rekening 
brengen. Wanneer Middin de locatie sluit, geldt deze 
regel niet.

verhuizen Verhuiskosten  
naar Middin

De kosten van verhuizing naar een woning van Middin 
betaalt u zelf. Ook als u al bij Middin woont, maar op 
grond van uw zorgvraag, wooncarrière  of 
woonbehoefte verhuist naar een andere woning binnen 
Middin.

Vrijwillige verhuizing Besluit u zelf om te gaan verhuizen? Dan komen alle 
kosten, zoals inrichting, aansluitkosten en verhuiskosten, 
voor uw rekening. 

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

**De zorgmanager bepaalt dit.

2.2  Energiekosten

Picto Wat Toelichting

stopcontact Energiekosten Middin betaalt de kosten voor gebruik van gas, licht en 
water. Ook de kosten voor het opladen van 
hulpmiddelen, zoals een scootmobiel of een elektrische 
rolstoel, zijn voor Middin.

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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2.3   Telefoon, Kabel TV en internet    

Picto Wat Toelichting

telefoon Persoonlijk alarm Wanneer u een persoonlijk alarm nodig heeft en dit met 
u is afgesproken in uw zorgplan, regelt en betaalt 
Middin dit.

Telefoon kamer/
woning cliënt

Middin zorgt voor een aansluiting in de kamer/woning.

televisie Kabel-tv kamer/
woning cliënt

Middin zorgt voor een aansluiting in de kamer/woning.

Tv centrale ruimte Middin zorgt voor een tv in de ruimte die u met andere 
cliënten deelt, zoals de woonkamer.

computer Internet kamer/woning 
cliënt

Middin zorgt voor een aansluiting in de kamer/woning. 
De abonnementskosten voor internet komen voor uw 
rekening.

Wilt u de Wifi van Middin gebruiken? Dit kan als het op 
de locatie aanwezig is. Vraag dit na bij de zorgmanager.

betaalt de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

telefoon Persoonlijk alarm Wilt u zelf een persoonlijk alarm? Dit overlegt u altijd 
met de zorgmanager. U betaalt hier zelf de kosten voor.

Telefoon kamer/
woning cliënt

Aansluit- en abonnementskosten.

televisie Kabel-tv kamer/
woning cliënt

Aansluit- en abonnementskosten.

computer Internet in kamer/ 
woning cliënt

Aansluit- en abonnementskosten.

CD-speler Audio-, video- en 
computerapparatuur 
kamer/woning cliënt

U betaalt zelf de kosten voor tv, audio en 
computerapparatuur voor uw eigen kamer of 
appartement.

Is er een reparatie nodig? Ook deze kosten betaalt u 
zelf. 

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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2.4   Schoonmaak

Picto Wat Toelichting

stofzuiger Schoonmaken Algemene ruimtes
Middin betaalt het schoonmaken van algemene ruimtes 
in de voorziening. 

Eigen kamer/appartement
Middin verwacht dat u zelf uw kamer/appartement 
schoonmaakt. Dit kan ook met hulp van uw 
mantelzorger zijn.

Middin zorgt voor het schoonhouden van de kamer of 
appartement als u daar zelf niet toe in staat bent. 
Middin zal u wel vragen om mee te helpen als het 
mogelijk is.

poetsen Schoonmaakmiddelen Als Middin de schoonmaak uitvoert dan betaalt Middin 
de kosten van de schoonmaakmiddelen.

of

Wanneer u zelf de schoonmaak uitvoert dan ontvangt u 
een vast bedrag* per maand om zelf 
schoonmaakmiddelen te kopen.

raam Ramen Het wassen van de ramen van de woning of de 
voorziening.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021.

betaalt de kosten voor:

schoonmaken
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Picto Wat Toelichting

eten

drinken

Eten en drinken Eten, drinken, maaltijden en tussendoortjes.
Ontbijt, lunch en warme maaltijd, fruit, melk, koffie en 
thee, frisdrank.

Bij kinderlocaties gaat het naast de maaltijden om fruit, 
melk, limonade, snoep/ijsje.

Middin overlegt met u en andere cliënten over de 
menusamenstelling.

of

U krijgt een vaste* vergoeding om zelf eten en drinken 
te kopen of maaltijden te betalen in het trefpunt. 

diëtist Dieet ›  Dieet dat medisch noodzakelijk is en met een medisch 
doel is voorgeschreven

›    Medisch noodzakelijke dieetproducten  (bijvoorbeeld 
vloeibare voeding).

groente Persoonlijke wensen Middin probeert in alle redelijkheid** te voldoen aan  
uw persoonlijke wensen vanwege geloof of 
levensovertuiging (bijvoorbeeld vegetarisch).

drinken Trefpunten Koffie, thee en (karne)melk.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

**De zorgmanager bepaalt dit. 

2.5   Eten en drinken

betaalt de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

wijn Eten en drinken Extra snoepgoed, frisdrank.

Eventueel alcoholische dranken. Alleen wanneer dit is 
toegestaan op de locatie. 

diëtist Dieet De kosten voor een dieet dat niet medisch  
noodzakelijk is.

groente Persoonlijke wensen Wanneer Middin de persoonlijke voedingswensen  
niet vergoedt.

eten Trefpunten Maaltijden en frisdranken*.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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2.6  Persoonlijke verzorging

Picto Wat Toelichting

nagelschaar Nagelverzorging Kunt u uw nagels zelf niet meer knippen vanwege uw 
ziekte, aandoening, handicap of ouderdom? Dan zorgt 
Middin dat een begeleider dat voor u doet. 

Is deze zorg niet door Middin uit te voeren en  
kiest Middin ervoor om uw nagels door een pedicure te 
laten verzorgen? Dan zijn de kosten voor Middin.

haar Haarverzorging De begeleider van Middin wast, droogt en kamt uw haar 
als u dit zelf niet kunt. 

shampoo Verzorgingsproducten Alle verzorgingsproducten die met zorg te maken 
hebben. Bijvoorbeeld handschoenen en toiletpapier.

Picto Wat Toelichting

pedicure Nagelverzorging Wanneer u naast de verzorging door Middin gebruik 
maakt van een pedicure (bijvoorbeeld voor een massage 
of het lakken van uw nagels).

kapper Kapper of 
schoonheidssalon

Bezoek aan de kapper of schoonheidssalon.

shampoo Verzorgingsproducten De aanschaf van persoonlijke verzorgingsproducten, 
zoals zeep, tandpasta, shampoo, douchefris en 
maandverband.

Verzorgingsmiddelen De aanschaf van verzorgingsmiddelen, zoals 
scheerapparaat, haarföhn en ladyshave.

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

naaien Verstellen/vervanging 
van kleding 

Wanneer er sprake is van schade/vermissing** door 
medewerkers van Middin of ingehuurde derden.

handdoek Linnengoed  
algemeen gebruik

Standaard: lakens, slopen, dekens, hand-, bad- en 
theedoeken en washandjes voor algemeen gebruik.

**De zorgmanager bepaalt dit.

Picto Wat Toelichting

kleding / 
bezittingen Aanschaf van 

persoonlijke kleding en 
schoenen

U betaalt zelf de kosten voor uw kleding en schoenen. 

Specifieke schoenen worden soms (deels) vergoed door 
een instantie; de leverancier van de specifieke schoenen 
kan dit voor u regelen.

naaien Verstellen van 
persoonlijke kleding en 
schoeisel

U betaalt zelf de kosten voor het verstellen van kleding 
en repareren van schoenen.

Het verstellen van specifieke schoenen wordt soms 
(deels) vergoed door een instantie; de leverancier van 
de specifieke schoenen kan dit voor u regelen.

Verstellen/vervanging 
van kleding

U betaalt zelf de kosten wanneer door uw toedoen uw 
kleding beschadigd of vermist is.

U betaalt zelf de kosten wanneer door uw toedoen de 
kleding van een andere cliënt beschadigd of vermist is.

handdoek Linnengoed  
persoonlijk gebruik

De persoonlijke aanschaf van lakens, een dekbed met 
hoezen, hand- en baddoeken en washandjes.

2.7  Kleding, schoenen en linnengoed

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

wasmachine Wassen linnengoed Wassen van lakens, slopen, dekens, hand-, bad- en 
theedoeken en washandjes.

Wassen persoonlijke 
zaken

Moet uw kleding extra veel gewassen worden door uw 
beperking? U moet bijvoorbeeld veel spugen en 
dagelijks meerdere keren omgekleed worden.**
Dan betaalt Middin de waskosten.

** De zorgmanager bepaalt dit.

Picto Wat Toelichting

naam Labelen kleding en 
eigen linnengoed

Het plakken van naamstickers op uw kleding en uw 
eigen lakens, slopen, handdoeken enzovoort.

wasmand

waspoeder

droger

Wassen van 
persoonlijke kleding

U bent zelf verantwoordelijk voor het wassen van uw 
persoonlijke kleding.

Wanneer er een wasmachine en/of droger op de locatie 
beschikbaar is, kunt u hier gebruik van maken, inclusief 
wasmiddelen.*

Let op: niet op iedere locatie is een wasmachine en/of 
droger aanwezig.

Kunt u uw eigen was niet doen? Als de was door 
medewerkers van Middin gedaan kan worden, dan 
wordt hier een hoger vast* bedrag voor berekend.

Chemisch reinigen Kosten voor chemisch reinigen van kleding.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021.

2.8  Waskosten

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

kat Huisdieren Als huisdieren op uw locatie zijn toegestaan, draagt u 
zelf de kosten van onderhoud en verzorging van uw 
huisdier(en).

2.9  Huisdieren
ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

vakantie Eten en drinken tijdens 
vakanties

Eten en drinken tijdens meerdaagse vakanties op basis 
van het vastgestelde tarief* van Middin.

Er is sprake van vakantie wanneer u minimaal 4 
aaneengesloten dagen afwezig bent.

Let op: Binnen de Wlz geldt een maximum aantal  
dagen dat u door vakantie afwezig kunt zijn. 
Wilt u meer informatie over afwezigheid binnen  
de Wlz? De zorgadministratie helpt u graag 
(070 - 322 22 46/adviesza@middin.nl).

(Dit geldt alleen wanneer u hiervoor geen maandelijks 
voedingsbudget op uw rekening ontvangt).

uitstapje Uitstapjes Organiseert Middin een uitstapje? Dan kunt u hieraan 
vrijwillig deelnemen.

3.  Overig
3.1   Uitstapjes, vakantie, sport en hobby

overig

Picto Wat Toelichting

ijs Eten en drinken  
tijdens vakanties

Extra kosten van eten en drinken die boven het 
vastgestelde bedrag* uitkomen.

uitstapje Uitstapjes Wanneer Middin een uitstapje organiseert, kan hiervoor 
een bijdrage aan u worden gevraagd.

sport Sport en hobby Kosten voor besteding van vrije tijd, zoals lidmaatschap 
van een (sport)vereniging, sportkleding, sportmateriaal, 
cursussen, clubs, vervoer, hobbymaterialen en 
tijdschriften.

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021.

mailto:adviesza%40middin.nl?subject=
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Picto Wat Toelichting

schoolreisje Schoolgeld Ouderbijdrage voor activiteiten op school.

Picto Wat Toelichting

vakantie Reis- en verblijfkosten 
vakantie

U betaalt zelf de reis- en verblijfkosten (appartement, 
hotel, camping), drankjes en excursies. Deze kosten 
betaalt u ook voor de medewerkers die de reis 
begeleiden.

Begeleidingskosten 
tijdens vakantie

Wilt u alleen met een begeleider op vakantie? Dan is er 
vaak meer begeleiding nodig dan in uw indicatie staat. 
U betaalt zelf voor deze extra kosten. 
Gaat u samen met andere cliënten op vakantie? Dan is 
er vaak meer begeleiding nodig dan in uw indicatie 
staat. U betaalt zelf voor de extra kosten. 
U kunt bij de zorgmanager informeren naar de 
mogelijkheden.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:

Picto Wat Toelichting

meubels

kleding / 
bezittingen

Inboedelverzekering Als u geen eigen inboedelverzekering heeft afgesloten, 
kunt u bij schade een beroep doen op de collectieve 
inboedelverzekering die Middin heeft afgesloten.
Deze collectieve inboedelverzekering biedt dekking voor 
schade aan persoonlijke eigendommen door 
bijvoorbeeld brand, waterschade, diefstal of storm. 
Diefstal is alleen gedekt na braakschade. De 
inboedelverzekering kent een maximaal verzekerd 
bedrag per gebeurtenis. Dit kan per locatie verschillen. 

Voor de inboedelverzekering geldt een eigen risico van 
€250,00 per gebeurtenis.

 

3.3  Administratiekosten en verzekering
betaalt de kosten voor:

3.2  Schoolgeld
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Picto Wat Toelichting

ring Inboedelverzekering Wanneer u exclusieve bezittingen heeft, zoals sieraden, 
computer, telefoon, kunstvoorwerpen, dure 
muziekinstrumenten, audio-/ videoapparatuur of 
exclusief meubilair, moet u hiervoor zelf een verzekering 
afsluiten.

kantoorwerk Administratiekosten Administratiekosten en kosten voor bewindvoering, 
financiële dienstverlening, curatele, mentorschap en 
administratiekantoren. 

ziekenhuis Zorgverzekering U regelt zelf uw zorgverzekering en eventueel 
aanvullende pakketten. U kunt zelf de 
verzekeringsmaatschappijen kiezen.

Bij de verzekeringmaatschappijen 
› Zilveren Kruis   
› De Friesland 
kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering 
van Middin.***

ongeluk

stuk

Aansprakelijkheids-
verzekering 
Particulieren (AVP)

Middin adviseert dringend een aansprakelijkheids-
verzekering voor uzelf af te sluiten en te betalen. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de schade die u aanricht.

Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering 
kan het volgende belangrijk zijn:
a.  Middin heeft een collectieve verzekering afgesloten 

bij de verzekeringsmaatschappij Allianz. Als u dit 
wenst, kunt u hier gebruik van maken*** 

b.  Centraal Beheer is een verzekeringsmaatschappij 
waar kinderen die bij Middin wonen automatisch zijn 
meeverzekerd op de verzekering van de ouders.

dood Overige verzekeringen Overige verzekeringen, zoals een uitvaartpolis of  
andere persoonlijke verzekeringen, moeten door  
uzelf afgesloten en betaald worden.

*** Zie bijlage 6.2 Collectieve verzekeringen.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

dokter Zorg na overlijden Het regelen van een schouwarts, klaarmaken voor 
transport en tijdelijk koelen na het overlijden van de 
cliënt.  

 

Picto Wat Toelichting

dood Laatste zorg en 
uitvaart

De nabestaanden regelen en betalen de kosten voor de 
laatste zorg en de uitvaart. Hierbij horen ook de kosten 
voor het afleggen en opbaren. Als u een 
uitvaartverzekering heeft dan kunnen de kosten hier 
mogelijk uit worden betaald.

3.4  Overlijden

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:



28

g
el

dg
id

s/
01

20
21

/W
P

Terug naar 
inhoudsopgave

Middin  Geldgids  Werk en activiteiten

Picto Wat Toelichting

drinken Drinken Koffie en thee onder werktijd en tijdens de lunch.

eten Maaltijden Als u bij Middin woont (intramuraal), zorgt uw 
verblijfslocatie voor uw maaltijden.

 

Picto Wat Toelichting

eten

 

Maaltijden Als u niet bij Middin woont (extramuraal), zorgt u zelf 
voor uw maaltijden.

werken

4.  Werk en activiteiten
4.1   Eten en drinken

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

overal

schoen

Werkkleding en 
-schoenen

Op (productie)afdelingen/diensten waar speciale 
werkkleding en/of -schoenen worden vereist, krijgt u 
deze van Middin. De werkkleding en/of -schoenen 
blijven eigendom van Middin.

 

Picto Wat Toelichting

overal

schoen

Werkkleding en 
-schoenen

Voor (productie)afdelingen/diensten waarvoor geen 
speciale werkkleding en/of -schoenen zijn vereist, moet 
u zelf voor passende werkkleding en/of -schoenen 
zorgen.

U moet de werkkleding en -schoenen zelf goed 
onderhouden.

4.2  Werkkleding en werkschoenen

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

taxi Vervoer naar 
dagbesteding/
dagbehandeling

Met uw Wlz indicatie kunt u aanspraak maken op 
vervoer naar- en van de dagbesteding of 
dagbehandeling (binnen Middin wordt dit ook werk 
genoemd). Dit kan alleen wanneer het redelijk is om 
hier gebruik van te maken. Het is bijvoorbeeld niet 
redelijk of mogelijk om gebruik te maken van een 
vervoersindicatie/vervoersvergoeding als u lopend naar 
de dagbesteding kunt gaan.

Let op: de aanspraak op vervoer is gebaseerd op de 
kilometerafstand tussen uw woonadres en de 
dagbesteding of dagbehandeling.

Het is ook mogelijk dat u zelf vervoer regelt en bij 
Middin de werkelijke kosten declareert. Deze declaratie 
kan nooit hoger zijn dan de vervoersvergoeding die 
Middin ontvangt wanneer zij het vervoer voor u zou 
regelen.

auto Dienstreizen Maakt u in opdracht van Middin voor uw 
werkzaamheden reiskosten? Dan krijgt u hiervoor een 
vergoeding. 

Heeft u al een vergoeding ontvangen voor woon-
werkverkeer? Dan heeft u alleen recht op de extra* 
kosten die gemaakt worden voor dienstreizen.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

4.3  Vervoer 

betaalt de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

taxi Vervoer naar 
dagbesteding/
dagbehandeling

Regelt u het vervoer in eigen beheer? Dan vergoedt 
Middin u de werkelijke vervoerskosten, met een 
maximum van het door het zorgkantoor vastgestelde 
bedrag.

Werken met begeleiding 
Werkt u via Werken met begeleiding? Dan is het bovenstaande afhankelijk van de afspraken die 
zijn gemaakt in de stage- of vrijwilligersovereenkomst met uw werkgever.

Krijgt u een (volledige) vervoersvergoeding of een vrijwilligersvergoeding woon-werkverkeer van 
uw werkgever? Dan krijgt u geen verdere vervoersvergoeding vanuit Middin.

ik

U betaalt zelf de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

eten

drinken

Eten en drinken Eten, drinken, maaltijden en tussendoortjes.

Ontbijt, lunch en warme maaltijd, fruit, melk, koffie en 
thee, frisdrank.

Picto Wat Toelichting

ijs

wijn

Eten en drinken Extra snoepgoed, extra frisdrank.

Eventueel alcoholische dranken. Alleen wanneer dit is 
toegestaan op de locatie.

logeren

5.  Logeren
5.1   Eten en drinken

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

shampoo Verzorging Alle verzorgingsproducten die met zorg te maken 
hebben. Bijvoorbeeld handschoenen en toiletpapier.

 

Picto Wat Toelichting

pedicure Pedicure, kapper, 
schoonheidssalon

Bezoek aan de pedicure, kapper of schoonheidssalon.

badkamer Verzorgingsproducten De aanschaf van persoonlijke verzorgingsproducten, 
zoals zeep, tandpasta, shampoo, douchefris en 
maandverband.

scheerapparaat Verzorgingsmiddelen De aanschaf van overige verzorgingsmiddelen, zoals 
scheerapparaat, haarföhn en ladyshave.

5.2  Persoonlijke verzorging

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:

Picto Wat Toelichting

medicijnen Medicatie U zorgt zelf voor uw medicatie tijdens de logeerperiode.

5.3  Medicatie
ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

luier Verpleegmateriaal U zorgt bij logeren zelf voor het benodigde 
verpleegmateriaal. Dit geldt ook voor 
incontinentiemateriaal.

Soms kunnen deze kosten op basis van een medische 
indicatie (deels) vergoed worden door uw 
zorgverzekeraar.

5.4  Hulpmiddelen en verpleegmaterialen

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:

verpleegmateriaal
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Picto Wat Toelichting

wasmand

waspoeder

droger

Wassen linnengoed Wassen van lakens, slopen, dekens, hand-, bad- en 
theedoeken en washandjes.

Picto Wat Toelichting

wasmand

waspoeder

droger

Wassen van 
persoonlijke kleding

Wassen van persoonlijke kleding*.

Chemisch reinigen Kosten voor chemisch reinigen van kleding.

* Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021.

5.5  Waskosten

betaalt de kosten voor:

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:
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Picto Wat Toelichting

reizen Reiskosten cliënt Kosten van vervoer naar bijvoorbeeld de logeerlocatie, 
clubs, familie, dagvoorziening, huisarts of ziekenhuis.

Vervoer bij uitstapjes U betaalt zelf de kosten voor de begeleider die met u 
meereist naar bijvoorbeeld familie, clubs, de huisarts of 
het ziekenhuis.

Mogelijk kunt u gebruik maken van een 
OV-begeleiderskaart. Zie de volgende link voor meer 
informatie hierover:
https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/ 

taxi Vervoer naar 
dagbesteding/
dagbehandeling 

Zie 4.3 Vervoer bij Werk en Activiteiten.

5.6  Persoonlijk vervoer

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:

Picto Wat Toelichting

geld Zakgeld Voor extra’s en uitstapjes tijdens de logeerperiode 
wordt een vast* bedrag per dag aan u of uw partner of 
ouders/verzorgers gevraagd.

*Zie 6.1 Kostenoverzicht 2021. 

ik

U betaalt zelf (of uw partner of ouders/verzorgers) de kosten voor:

5.7  Zakgeld

https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/ 
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Deze bijlage moet samen met de geldgids worden gelezen. Niet iedere cliënt 
heeft recht op onderstaande bedragen. Dit is afhankelijk van de geldende 
interne regeling en de wijze waarop uw Wlz indicatie wordt ingezet. Bijvoor-
beeld of u wel of niet woont bij Middin en of u woont met of zonder behan-
deling.

Wonen op Wlz-plaatsen 

Eten en drinken
Afhankelijk van de locatie waar u verblijft, worden maaltijden in natura 
verstrekt OF een vergoeding gegeven van € 6,75 per dag. Wanneer u een 
vergoeding ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk voor alle maaltijden en 
tussendoortjes en dient u volledig van uw eigen maaltijden te voorzien. In 
het trefpunt kunt u kopen wat er wordt geboden (het menu/assortiment 
verschilt per dag).

Wonen/verblijf
Prijs ontbijt in het trefpunt: € 0,95
Prijs lunch in het trefpunt: € 0,95
Prijs warme maaltijd in het trefpunt: € 4,85
Prijs warme maaltijd in het trefpunt voor externen: € 6,75
Deze prijs geldt ook voor cliënten die geen verblijfszorg van Middin ontvangen. 
Bijvoorbeeld cliënten met een mpt.

Eten en drinken tijdens vakanties
Alleen als u op een meerdaagse vakantie gaat (minimaal 4 aaneengesloten 
dagen) en u in deze vakantie zelf voor uw eten en drinken zorgt, dan  
ontvangt u een bedrag van € 6,75 per dag.  
Dit geldt alleen voor cliënten die normaal gesproken op hun locatie de  
maaltijden in natura verstrekt krijgen.

Schoonmaakmiddelen
Als u zelf de schoonmaak uitvoert en zelf de schoonmaakmiddelen koopt, 
ontvangt u € 0,65 per dag.

6. Bijlagen

6.1 Kostenoverzicht 2021 
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Gebruik wasmachine en droger 
Gebruik van de wasmachine, droger en wasmiddelen in de locatie of op het 
trefpunt kost per wasbeurt in totaal € 1,25.

Labelen wasgoed
Als u wilt dat Middin uw wasgoed labelt, betaalt u eenmalig € 55,00 en  
€ 12,00 administratiekosten. U kunt ook zelf uw wasgoed labelen.

Wassen door Middin
Wanneer u de persoonlijke kleding zelf niet kunt wassen en overdraagt aan 
de begeleiding dan kost dit € 36,00 per maand (wassen, drogen, vouwen/
strijken). Dit bedrag is inclusief standaard wasmiddel.

Inrichtingskosten
Lees het onderstaande altijd samen met de informatie op pagina 15.

Als bepaalde onderdelen van de inrichting niet in orde zijn dan kunt u in 
overleg met de zorgmanager besluiten om deze delen van de inrichting zelf 
te doen. De zorgmanager kan u een bijdrage verstrekken als tegemoet-
koming voor stoffering (wandafwerking, vloer en gordijnen). Dit beoordeelt 
de zorgmanager.

Middin beoordeelt de staat van de stoffering (muurafwerking/vloer/gordijnen) 
en stelt vast of u recht heeft op een bijdrage. Zo ja, dan bepaalt Middin de 
hoogte van de bijdrage.

Maximale bijdrage stoffering:
Kamer groepswonen (±25 m2): € 833,35
1-kamerwoning: € 1.110,00
2-kamerwoning: € 1.660,00
3-kamerwoning: € 1.940,00 
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Werk en activiteiten

Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling
Binnen Middin wordt dit ook werk genoemd
Beschikt u over een vervoersindicatie en regelt u uw vervoer in eigen beheer? 
Dan ontvangt u een vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten, met 
een maximum van de vergoeding in de prestatiematrix van het zorgkantoor. 
De vergoeding wordt achteraf op declaratiebasis verstrekt. U moet uw 
abonnement eerst zelf betalen/voorschieten.

Dienstreizen
Auto: als u gebruik maakt van een eigen auto, met toestemming van Middin, 
ontvangt u een vergoeding van € 0,34 per km.

Bromfiets/scooter: als u gebruik maakt van een bromfiets, met toestemming 
van Middin, ontvangt u een vergoeding van € 0,17 per km.

Logeren

Zakgeld
Door de logeerlocaties wordt aan u of uw partner of uw ouders/verzorgers 
een vaste bijdrage gevraagd voor extra’s en uitstapjes tijdens het logeren.
Per weekend/midweek: € 1,00
Per vakantieweek: € 2,60
Per maand: € 1,50
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Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 
Bij het Zilveren Kruis heeft Middin een collectieve zorgverzekering waar u zich kunt 
verzekeren. De aanmelding kan telefonisch op 071 - 751 00 52 of via de website van 
het Zilveren Kruis: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten.

Premieberekening gaat op de website als volgt:
1. Zoek de website https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering 
2. Kies voor Verzekeringen.
3. Kies dan voor Bereken premie Zilveren Kruis. 
4. Scrol naar beneden en klik op Vind uw collectiviteit. 
5.  Vul in het volgende scherm Middin - cliënten in Rijswijk Zh of het  

collectiviteitsnummer 207006725 in. 
6. Klik op het volgende scherm op de naam Middin - cliënten.
7.  U kunt dan op het volgende scherm een premieberekening laten uitvoeren en de 

aanvraagprocedure verder doorlopen als u inderdaad voor Zilveren Kruis kiest.

Als u niet zelf de verzekering kunt aanvragen, maar bijvoorbeeld een familielid,  
dan moet u wel een machtigingsformulier invullen. In de volgende link vindt u  
het machtigingsformulier: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/wijzigen/
iemand-anders-machtigen. 

Collectieve zorgverzekering De Friesland Zorgverzekeraar  
Ook bij De Friesland Zorgverzekeraar kunt u kiezen voor een collectieve ziektekosten-
verzekering. De aanmelding kan telefonisch op 058 - 291 31 31 of via de website  
https://www.defriesland.nl/. 
Premieberekening gaat op de website als volgt:
1. Zoek de website https://www.defriesland.nl/. 
2. Klik op Zorgverzekering.
3. Klik dan onder het kopje ‘Collectieve zorgverzekering’ op Voor werknemers.
4. Klik op het volgende scherm Bereken je premie. 
5.  Scrol naar beneden en vul in het invulvak bij ‘Zoek uw collectiviteit’  

Middin Cliënten in Rijswijk Zh of het collectiviteitsnummer 204277502.
6.  U kunt dan op het volgende scherm een premieberekening laten uitvoeren en  

de aanvraagprocedure verder doorlopen als u inderdaad voor De Friesland  
Zorgverzekeraar kiest.

6.2 Collectieve verzekeringen

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/wijzigen/iemand-anders-machtigen
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/wijzigen/iemand-anders-machtigen
https://www.defriesland.nl/
https://www.defriesland.nl/
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Collectieve AVP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren)

Collectieve AVP Allianz
Middin heeft een afspraak gemaakt met de verzekeringsmaatschappij  
Allianz. U kunt hier een verzekering afsluiten als u dit wenst. U kunt u  
aanmelden via de website.  

https://www.allianzcollectief.nl/marsh-m80603/. 

LET OP: bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk goed na te 
denken over de hoogte van uw eigen risico. Als u geen eigen risico heeft, 
betaalt de verzekering alles uit als u schade heeft. De verzekering is dan 
meestal wel wat duurder.

https://www.allianzcollectief.nl/marsh-m80603/
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AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AVG Arts Verstandelijk Gehandicapten

AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

CAK Centraal Administratie Kantoor       

CCR centrale cliëntenraad 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Collectief WA Gezamenlijk Wettelijk Aansprakelijk

GHZ Gehandicaptenzorg

mpt modulair pakket thuis 

pgb persoonsgebonden budget

vpt volledig pakket thuis

Wlz Wet langdurige zorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

zp zorgprofiel

zzp zorgzwaartepakket 

6.3 Afkortingenlijst 


