Verzekeringen
Voetzorg
Binnen de regelgeving van de Wet langdurige zorg (WlZ) is bepaald dat de voetzorg van
de intramurale bewoners/revalidanten voor rekening van de zorginstelling komt.
Concreet betekent dit dat de gewone voetzorg onderdeel is van de Algemene
Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De zorgmedewerker schakelt in overleg met de
regieverpleegkundige een gecontracteerde pedicure in.
Sensire heeft een contract met vier pedicures;
• Renate Wassink;
• Inge Arendsen;
• Diane de Greef;
• Karin Asbroek.
Alleen deze pedicures worden ingeschakeld bij voetzorgproblemen. Zij worden
rechtstreeks betaald door Sensire. De bewoner/revalidant krijgt hiervoor dus geen
factuur (rekening).
Wanneer de bewoner/revalidant bijzondere aanvullende wensen heeft, zoals een
voetmassage of nagellak, dan is dat voor rekening van de bewoner/revalidant zelf.
De pedicures krijgen toegang tot de systemen zodat zij ook kunnen rapporteren.
De voetzorg van intramurale bewoners/ revalidanten die onder behandeling van de
huisarts zijn, is voor rekening van Sensire. Hier geldt echter wel dat voetzorg op
medische indicatie ten laste komt van de zorgverzekering van de bewoner/cliënt. De
pedicures kennen deze regelgeving.
Sensire kiest ervoor te werken met vaste pedicures. Als bewoners/revalidanten toch
hun eigen pedicures willen inschakelen zijn de kosten daarvan voor rekening van de
bewoner/revalidant zelf.
Verzekeringen
Alle bewoners en (tijdelijke) revalidanten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van
de volgende verzekeringen:
Inboedelverzekering;
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA);
Basis zorgverzekering;
Aanvullende zorgverzekering(en).
Sensire is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van
bewoners/revalidanten. Alleen als schade of vermissing aantoonbaar veroorzaakt is door
het handelen van een medewerker van Sensire, kan er bij Sensire een aanvraag gedaan
worden voor een schadevergoeding.
Als schade aan of vermissing van eigendommen van revalidanten het gevolg is van
diefstal kan Sensire schade vergoeden. De voorwaarde voor een vergoeding zijn:
aantoonbare braaksporen en aangifte van de diefstal bij de politie.

Wanneer schade aan of vermissing van eigendommen van bewoners/revalidanten het
gevolg is van het wassen door een derde partij, dient de schade gemeld te worden bij
deze partij. Zij zorgen op basis van eigen regelgeving zorgen voor afwikkeling van de
desbetreffende schade.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgteam en/of bij het Advies- en
ontmoetingsplein in De Lunette in Zutphen. Ook voor andere vragen over de zorg van
Sensire kunt u hier terecht.
Advies- en ontmoetingsplein
De Lunette, Coehoornsingel 3, Zutphen
• 0575 – 59 44 46
• info@sensire.nl
www.sensire.nl

