
 

Waar zorgt Lunet voor en wat betaalt u zelf? 
 
Onderwerp: Persoonlijke verzorging 
 
In het overzicht hieronder staat per onderwerp aangegeven wie betaalt: Lunet (rood) of jijzelf 
(groen). Bij de zaken die je zelf moet regelen en betalen, willen we je natuurlijk altijd helpen. Vraag 
hiervoor gerust begeleiding. 
 
We houden ons aan afspraken, regels, wetten en richtlijnen. We snappen ook dat er soms maatwerk 
nodig is. Heb je hierover vragen? Bespreek deze met je persoonlijk begeleider. 
 
 

Persoonlijke verzorging Lunet Jij Hoe? 

Dagelijkse haarverzorging zoals 
wassen, drogen en/of kammen. 

  Wat je zelf kunt, doe je zelf. Wat je niet 
zelf kunt, regelt Lunet. 

Haren knippen, verven etc. (kapper).   Jij betaalt en regelt dit zelf. 
 
Sommige locaties regelen dit centraal. 
Vraag je persoonlijk begeleider of dit op 
jouw locatie ook zo is. 

Toiletartikelen zoals zeep, shampoo, 
tandpasta tandenborstel, 
scheerspullen en maandverband. 

  Jij betaalt en regelt dit zelf. 

Dagelijkse voetverzorging.   Wat je zelf kunt, doe je zelf. Wat je niet 
zelf kunt, regelt Lunet. Wanneer 
begeleiders de dagelijkse voetzorg niet 
kunnen doen, dan kun je een pedicure 
inschakelen. Het groepsbudget voor 
Persoonlijke Verzorging betaalt de 
kosten. 

Geneeskundige voetzorg, bijvoorbeeld 
bij diabetes of een andere aandoening 
waardoor medische pedicure nodig is. 

  Heb je een Wlz-indicatie met 
behandeling, dan betaalt Lunet deze 
kosten. 
 
Heb je een Wlz-indicatie zonder 
behandeling? Dan betaal je dit zelf. 
Mogelijk vergoedt je zorgverzekering 
deze kosten. 

Cosmetische hand- en voetverzorging 
(nagels lakken etc). 

  Je betaalt en regelt dit zelf. 

Materialen voor verzorging zoals 
handschoenen en toiletpapier. 

  Lunet betaalt en regelt dit voor jou. 

 

 

 

 

 



 

 

Behandeling Lunet Jij Hoe? 

Medicatie voorgeschreven door arts.   Kijk of je zorgverzekering dit betaalt als 
Lunet niet betaalt. 

Medische gassen.   Kijk of je zorgverzekering dit betaalt als 
Lunet niet betaalt. 

Medische zorg regulier van AVG-
huisarts. 

  Kijk of je zorgverzekering dit betaalt als 
Lunet niet betaalt. 

Pedicurebehandeling (medische 
indicatie). 

  Bij een Wlz-indicatie met Behandeling 
betaalt en regelt Lunet dit voor jou. Heb 
je een Wlz-indicatie zonder 
behandeling? Dan betaal je dit zelf. Kijk 
ook hiervoor naar je zorgverzekering. 

Verpleegmaterialen.   Bij een Wlz-indicatie met behandeling 
betaalt Lunet dit voor jou. 

Paramedische zorg zoals fysiotherapie, 
oefentherapie, logopedie en 
ergotherapie. 

  Bij een Wlz-indicatie met Behandeling 
betaalt en regelt Lunet in de meeste 
gevallen dit voor jou. Heb je een Wlz-
indicatie zonder behandeling? Dan 
betaal je dit zelf. Kijk ook hiervoor naar 
je zorgverzekering. 

Geneeskundige zorg (inzet van 
medische behandelaren en medicijnen 
die volgens voorschrift van de huisarts 
nodig hebt). 

  Bij een Wlz-indicatie met behandeling 
betaalt Lunet dit voor jou. Heb je een 
Wlz-indicatie zonder behandeling of 
Jeugdwetindicatie dan betaalt je 
zorgverzekering. 
 
NB: je zorgverzekering vergoedt 
mogelijk niet alle kosten, dat hangt af 
van je (aanvullende) verzekering. Ook 
geldt bij alle zorgverzekeringen een 
eigen bijdrage. 
 
De eventuele eigen bijdrage betaal je 
zelf (of je wettelijk 
vertegenwoordiger/voogd). 

Medicatie niet regulier. Bijvoorbeeld 
homeopathie en andere middelen die 
je zonder doktersvoorschrift bij de 
apotheek koopt. 

  Je betaalt en regelt dit zelf. We willen 
wel graag weten of je medicijnen of 
andere middelen gebruikt, i.v.m. 
eventuele combinatie met andere 
medicatie en/of bijwerkingen waar we 
rekening mee moeten houden. 
 
Mogelijk vergoedt je zorgverzekering 
(een deel van) de kosten. 

Ziekenhuisopname en behandeling.   Het ziekenhuis declareert de kosten bij 
je zorgverzekering. Je betaalt zelf het 
eigen risico aan je zorgverzekeraar. 

Pedicure behandeling zonder 
medische indicatie. 

  Dit betaal en regel je zelf. 



 

Medische zorg regulier van 
tandarts/mondhygiëniste. 

  Dit betaal en regel jezelf. Mogelijk 
vergoedt je zorgverzekering (een deel 
van) de kosten. 

Medische zorg van huisarts en 
tandarts op vakantie. 

  Dit betaal en regel jezelf. Mogelijk 
vergoedt je zorgverzekering (een deel 
van) de kosten. Of anders je 
reisverzekering. 

Medisch-specialistische hulp.   Dit betaal en regel jezelf. Mogelijk 
vergoedt je zorgverzekering (een deel 
van) de kosten. 

Schoonheidsspecialist op medische 
indicatie. 

  Dit betaal en regel jezelf. Mogelijk 
vergoedt je zorgverzekering (een deel 
van) de kosten. 

 


