
Veelgestelde vragen wanneer u bij Zorggroep Drenthe komt wonen 

Onderstaande vragen en antwoorden zijn niet van toepassing wanneer u of uw naaste een appartement 
bij Zorggroep Drenthe huurt of tijdelijk verblijft bij Zorggroep Drenthe. 

• Wie geeft de verhuizing door aan de gemeente?
  U of een van uw naasten geeft aan de gemeente waar u ingeschreven staat door dat u verhuisd bent. 

Als de gemeente een bewijs van inschrijving nodig heeft, dan kunt u hiervoor een formulier opvragen 
bij het Zorgservicebureau.

• Hoe gaat het met mijn TV aansluiting?
  Zorggroep Drenthe biedt via het CAI-abonnement het standaard televisiepakket aan, uw televisie 

moet wel geschikt zijn voor digitale tv. Afhankelijk van de locatie waar u woont is het mogelijk om 
een totaalpakket voor tv, telefoon en internet af te nemen.

• Hoe gaat het met de telefoonaansluiting?
  Als u een vaste telefoonaansluiting wenst, dan kunt u dit zelf bij een provider naar keuze aanvragen, 

dit is niet vanuit Zorggroep Drenthe geregeld. Afhankelijk van de locatie waar u woont is het mogelijk 
om een totaalpakket voor tv, telefoon en internet af te nemen.

• Hoe gaat het met de internetaansluiting?
  Op iedere locatie is een gratis gastennetwerk voor WIFI aanwezig. Afhankelijk van de locatie waar u 

woont is het mogelijk om een totaalpakket voor tv, telefoon en internet af te nemen.

• Hoe kom ik aan een sleutel?
  Onze locatie is voorzien van elektronische sloten, zogenaamde tags. De tags worden uitgegeven door 

de teamcoördinator of zorgadviseur. U ontvangt maximaal 3 tags en heeft daarmee dag en nacht  
toegang tot uw appartement en de locatie. De locaties zijn gesloten van 23.00 - 07.00 uur, u kunt  
aanbellen bij de hoofingang, zodat de nachtdienst de deur voor u kan openen.

• Hoe wordt de was geregeld?
  Uw kleding kunt u door uw naasten laten wassen of u kunt via Zorggroep Drenthe de was uitbesteden aan 

Wasserij Springendal, hieraan zijn kosten verbonden. Maakt u gebruik van het wassen via onze wasserij 
dan is het noodzakelijk dat uw kleding wordt gemerkt. Het merken van kleding kunt u door Zorggroep 
Drenthe tegen betaling laten doen. Al het zogenaamde platgoed: washandjes, handdoeken en bedden-
goed wordt door Zorggroep Drenthe aangeboden en gewassen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

• Wordt mijn appartement schoongemaakt?
  Woont u bij Zorggroep Drenthe met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) dan wordt uw  

appartement iedere week schoongemaakt door een huishoudelijk medewerker van Zorggroep Drenthe. 
Uw bed wordt om de week verschoond, vaker als dit nodig is. 

  Als u niet in staat bent om uw eigen afwas te doen, dan wordt er 1x per dag afgewassen door een 
huishoudelijk medewerker van Zorggroep Drenthe. Ontvangt u bezoek op uw eigen appartement? 
Dan willen wij u verzoeken om uw bezoek te vragen hun eigen afwas te doen voor zij vertrekken.

• Wie betaalt mijn pedicure?
  Wanneer u bij Zorggroep Drenthe woont met een WLZ-indicatie, zonder behandeling (u valt nog  

onder de verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts), dan betaalt u de kosten van de pedicure zelf. 
Als de huisarts een verwijzing op medische gronden afgeeft, dan wordt de pedicure in sommige 
gevallen door uw zorgverzekering vergoed.

  Wanneer u bij Zorggroep Drenthe woont met een WLZ-indicatie, inclusief behandeling (u valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde van Zorggroep Drenthe), dan wordt 
de pedicure door Zorggroep Drenthe vergoed. Voor pedicure plus, u bent dus niet in staat uw eigen 
voetverzorging te doen, heeft u een verwijzing nodig van de Specialist Ouderengeneeskunde.
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• Wie levert mijn medicijnen?
  Cliënten met een WLZ-indicatie zonder behandeling ontvangen de medicatie, net als thuis,  

voor geschreven door de huisarts en geleverd door de apotheek. De vergoeding van de medicatie  
is afhankelijk van uw eigen zorgverzekering.

  Cliënten met een WLZ-indicatie inclusief behandeling ontvangen de medicatie, voorgeschreven door de 
Specialist Ouderengeneeskunde, en deze wordt geleverd door de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis. 
Dit word vergoed door Zorggroep Drenthe.

• Wie verzorgt het incontinentiemateriaal en verbandmiddelen etc. ?
  Cliënten met een WLZ-indicatie zonder behandeling ontvangen dit via de eigen apotheek, dit kunt u 

laten bezorgen. De vergoeding hiervan hangt af van uw eigen zorgverzekering.

  Cliënten met een WLZ-indicatie inclusief behandeling ontvangen dit via Zorggroep Drenthe.  
Wij zorgen dat dit besteld, bezorgd en betaald wordt.

• Wie verzorgt hulpmiddelen?
  Bij cliënten met een WLZ-indicatie zonder behandeling: Alle zorg- en hulpmiddelen, rolstoelen, tilhulpmidde-

len, bedden en matrassen (ook AD matrassen) worden vergoed vanuit de WLZ. Medicatie, verbandmiddelen en 
laboratorium onderzoek wordt vergoed uit de zorgverzekering. Ook medische-/meetapparatuur worden door 
de cliënt zelf aangeschaft of worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar als daar een medische indicatie voor 
is. Dit geldt ook voor zuurstofconcentrators, glucosemeters, saturatiemeters, infuuspompen etc.

  Bij cliënten met WLZ-indicatie inclusief behandeling: Alle zorg- en hulpmiddelen, rolstoelen, medische-/
meetapparatuur (glucosemeters, bloeddrukmeters, zuurstofconcentrators etc), medicatie en labonderzoek 
wordt vanuit de WLZ vergoed door ZGD. Uitzondering hierop zijn persoonsgebonden hulpmiddelen zoals 
aangepaste schoenen, spalken of brillen, deze zaken worden door een specialist voorgeschreven en worden 
vergoed vanuit de zorgverzekering.

• Zorg ik zelf voor mijn eten?
  Eten en drinken wordt door Zorggroep Drenthe verzorgd. Dit bestaat uit: ontbijt, lunch, diner en 3 maal 

per dag koffie/thee.  Wilt u bijvoorbeeld een wijntje bij het eten dan zorgt u hier zelf voor.
  Wanneer uw meelift op de WLZ-indicatie van uw partner dan ontvangt u dezelfde service als uw partner exclu-

sief persoonlijke zorg. Wanneer u gasten ontvangt betalen zij voor het gebruik van koffie/thee en maaltijden.

• Moet ik mijzelf verzekeren naast mijn basis zorgverzekering?
  U heeft een WA verzekering en een inboedelverzekering nodig. Dit kunt u zelf regelen of collectief via 

Zorggroep Drenthe.
  Cliënten met een WLZ-indicatie inclusief behandeling kunnen het aanvullende pakket van de zorgverze-

kering laten vallen omdat veel kosten door Zorggroep Drenthe vergoed worden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met uw zorgverzekeraar.

• Hoe is de mondzorg geregeld?
  Wanneer u een WLZ-indicatie zonder behandeling heeft dan regelt u uw mondzorg zelf bij een behandelaar 

naar eigen keuze. Dit wordt, afhankelijk van uw zorgverzekering, vergoed door uw eigen zorgverzekering.

  Als u bij ons verblijft op basis van een WLZ-indicatie inclusief behandeling dan verzorgen wij uw mondzorg 
via een bij ons aangesloten praktijk. De kosten worden vergoed vanuit uw WLZ-indicatie.

•  Mag ik iets aan de muur hangen?
  Als er een ophangsysteem aanwezig is dan gebruikt u die om iets op te hangen. Wanneer er geen ophang-

systeemaanwezig is of u wilt iets zwaars (bijvoorbeeld een klok) ophangen, dan is het toegestaan om zelf 
een ophangsysteem te bevestigen of een gat te boren. Bij oplevering van het appartement dienen deze 
gaten wel weer gedicht te worden. Let u er bij het boren van een of meer gaten op dat u geen schroeven 
(of spijkers) bevestigt in een schuifdeur of de wand waarachter deze schuift, de deur kan dan niet meer 
openen of sluiten! Er mag niet in tegels worden geboord.

  De muren mogen geverfd worden, echter bij oplevering moeten de muren worden teruggebracht in de 
originele kleur (ral 9010).
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