
 
 

Kosten De Sterrenlanden 
 
De regels voor de bijdragen voor verstrekking bij verpleeghuiszorg zijn door de overheid vastgesteld. 
Informatie over de zorg in de WLZ-instelling kunt u vinden in het WLZ Kompas van het Zorginstituut 
Nederland. WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. 
 
Bij verblijf in Het Spectrum  De Sterrenlanden kunt- tegen betaling – gebruik maken – van onze 
aanvullende diensten. Op alle afdelingen zijn verschillende servicepakketten mogelijk.  
 
De Sterrenlanden 
diensten& 
servicepakketten 

Toelichting Prijs (prijspeil 
januari 2020) 

Afdeling PG & Somatiek   
Servicepakket algemeen 
 

Toiletartikelen, gebruik koffie en thee door bezoekers op 
de afdeling, 1 maal per zes weken pedicurebehandeling, 
inboedel/ WA verzekering en de laatste zorg   
 

€ 31,44 per 
maand 

Servicepakket 
Wasverzorging  

Wassen, drogen, strijken van persoonsgebonden 
gelabelde kleding 
 

€ 58,47 per 
maand 

Merken van kleding Eenmalig bij opname € 39,50  
Merken van kleding Tijdens opname €   1,20 per merk 
Servicepakket televisie Gebruik van kabel tv-aansluiting op eigen kamer, 

energieverbruik en tv huur 
€ 17,17 per 
maand 

Borg toegangspasje 
 

Eenmalige borg voor toegangspasje na sluitingstijd 
receptie 

€ 10,00  

Borg liftsleutel PG afdeling 
 

Eenmalige borg voor sleutels tot toegang lift PG 
afdelingen 

€  6,50  

Afdeling Revalidatie   
Servicepakket algemeen 
 

Gebruik mini koelkast, WIFI, gebruik koffie en thee door 
familie op de afdeling, inboedel/ WA verzekering, huur 
televisie en kluishuur 

€ 15,05 per week  

Servicepakket Was 
verzorging 
 

Wassen, drogen, strijken van persoonsgebonden 
gelabelde kleding 

€ 14,51 per week  

Pedicurebehandeling 
 

 € 26,00 

Palliatieve unit De 
Rozenhof 

  

Servicepakket algemeen 
 

Toiletartikelen, kluishuur, WIFI, gebruik koffie en thee 
door familie op de afdeling, inboedel/ WA verzekering, 
laatste zorg (afleggen) 
 

€  9,89 per week  

Servicepakket Was 
verzorging 
 

Wassen, drogen, strijken persoonsgebonden gelabelde 
kleding 

€ 14,51 per week  

Servicepakket Televisie Gebruik van kabeltv-aansluiting op de eigen kamer, 
energieverbruik en tv-huur 

€ 4,62 per week  

Pedicurebehandeling  € 26,00 
Overig   
Mortuariumkosten Na overlijden kun u gebruik maken van het mortuarium. 

Het gebruik kost voor (een deel van) de eerste dag 
€ 171,00 

 Daarna voor (een deel van) de volgende dag(en) € 58,50 
 
 
 


