
   
Woon- en Zorgproducten Huize Herfstzon 
Versie: 4 juli 2022 

 
Voor vragen of hulp bij het kiezen van een passende zorgvorm of het aanvragen van een indicatie, 
kunt u contact opnemen met Karin Schuurman, onze cliëntadviseur. Haar contactgegevens zijn: 
 
 k.schuurman@herfstzongoor.nl 

06 54 95 52 40 

 

Woon- en zorgproduct Benodigde indicatie Eigen bijdrage / kosten Wachtlijst 

Verblijfszorg  
(WLZ inclusief 
behandeling) 

WLZ-indicatie  
via CIZ voor 
Zorgzwaartepakket, 
ZZP VV 4 en bij 
voorkeur hoger 
 

Via CAK, de eigen 
bijdrage is 
inkomensafhankelijk 

Relatief korte 
wachtlijst; de wachttijd 
is circa één tot twee 
maanden 
 

VPT / MPT WLZ-indicatie  
via CIZ voor 
Zorgzwaartepakket, 
ZZP VV 4 en bij 
voorkeur hoger 
 

Via CAK, de eigen 
bijdrage is 
inkomensafhankelijk 

Relatief korte wachtlijst 

Tijdelijk verblijf  
A. Eerstelijnsverblijf 

(ELV) 
 
B. WLZ-geïndiceerde 

cliënt met zorg 
thuis (logeren) 

 
C. Respijtzorg 

 
A. Indicatie ELV 
 
 
B. Indicatie WLZ 
 
 
C. Indicatie WMO  
(Samen14) 

 
A. In natura bij 
zorgverzekeraars:  
- Menzis1  
- ENO2 

- Zilveren Kruis3 

- Caresq4  
- VGZ5 

- DSW6 

- A.S.R. / Ditzo 
- OWM / Zorg en 
zekerheid / AZVZ 
- ONVZ / VvAA / PNO / 
Jaaah 
 
Er is geen sprake van 
een eigen bijdrage. 
 
1 Menzis / HEMA / 

VinkVink / Anderzorg 
2 Salland 
zorgverzekeringen /  
Hollandzorg / Zorgdirect 
3 Zilveren Kruis / Pro Life / 
De Friesland / Interpolis / 
FBTO / One Underwriting 
B.V. 
4Aevitae (Eucare) 

 
Korte wachtlijst; 
indien een 
appartement 
beschikbaarheid is 
gemeld bij Zorgschakel 
en andere regionale 
transferbureaus, dan is 
opname per direct 
mogelijk 

mailto:k.schuurman@herfstzongoor.nl


   
Woon- en zorgproduct Benodigde indicatie Eigen bijdrage / kosten Wachtlijst 

5Univé / ZEKUR / VGZ / 
Bewuzt / MVJP / IZZ / 
Zorgzaam Verzekerd / 
Zekur Natura / IZA / UMC 
6DSW / inTwente / Stad 
Holland 

 
B + C. Via CAK, de eigen 
bijdrage is 
inkomensafhankelijk 
 

Wijkverpleging in 
Kapellengaarden 

Indicatie wijkverpleging In natura bij 
zorgverzekeraars:  
- Menzis1,  
- ENO2  
- Caresq3 

- VGZ4 

- DSW5 

- A.S.R. / Ditzo 
- OWM / Zorg en 
zekerheid / AZVZ 
- ONVZ / VvAA / PNO / 
Jaaah 
 
1Menzis / HEMA / 

VinkVink / Anderzorg 
2Salland 
zorgverzekeringen /  

Hollandzorg / Zorgdirect  

3Aevitae (Eucare) 
4Univé / ZEKUR / VGZ / 
Bewuzt / MVJP / IZZ / 
Zorgzaam Verzekerd / 
Zekur Natura / IZA / UMC 
5 DSW / inTwente / Stad 
Holland 

 
Voor andere 
zorgverzekeraars wordt 
de zorg niet in natura 
geleverd en geldt, 
afhankelijk van uw 
aanvullende polis, een 
bijbetaling van 0%-25% 
 

Geen wachtlijst; 
zorgverlening kan per 
direct worden ingezet 

Echtparen 
samenwonen mogelijk  
 
- Kapellengaarden 

Minimaal 1 partner 
met WLZ-indicatie  
via CIZ voor 
Zorgzwaartepakket, 

Via CAK, de eigen 
bijdrage is 
inkomensafhankelijk 

Korte wachtlijst op 
Kapellengaarden  
 
In het hoofdgebouw 
van Huize Herfstzon is 



   
Woon- en zorgproduct Benodigde indicatie Eigen bijdrage / kosten Wachtlijst 

- in Huize Herfstzon 
(alleen op dubbele 
kamers) 
 

ZZP VV 4 en bij 
voorkeur hoger 

de geschatte wachttijd 
een jaar 

WMO-dagbesteding Indictaie WMO 
(Gemeente Hof van 
Twente en Almelo) 
 

In natura: 
- Ondersteuning 

zelfstandig Leven 
Volwassen: 

o Niveau 1 
o Niveau 2 

 
- Ondersteuning 

Maatschappelijke 
Deelname 
Volwassenen: 

o Niveau 1 
o Niveau 2 
o  

Geen wachtlijst 

Logeren familie en 
naasten inclusief  
maaltijden 
- in appartement 
bewoner 
- in leegstaand licht 
gemeubileerd 
appartement 

Geen indicatie nodig zie prijslijst In het appartement van 
een bewoner is logeren 
per direct mogelijk 

Logeren familie en 
naasten inclusief 
maaltijden 
- in appartement 

bewoner 
- in leegstaand licht 

gemeubileerd 
appartement 

 

Geen indicatie nodig Zie prijslijst In het appartement van 
een bewoner is logeren 
per direct mogelijke 

 
 


