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Wasverzorging
 
Wassen van linnen
Als u bij een locatie van De Waalboog komt wonen is het 
verstrekken van bedlinnen, handdoeken en dergelijke onderdeel 
van het Wlz-verblijf. Het gaat om het zogenoemde platgoed: bed-, 
bad- en keukentextiel. U kunt gebruik maken van het (gratis) 
platgoed van De Waalboog of het gebruik van eigen platgoed. Wij 
zijn verantwoordelijk voor het wassen van het platgoed. Als u 
ervoor kiest om eigen platgoed mee te nemen, dient deze goed 
wasbaar te zijn en op eigen kosten voorzien te zijn van een merk 
(chip), ingezet door de wasserij van De Waalboog die het platgoed 
verzorgt.

Bij verhuizing naar De Waalboog vraagt de eerst verantwoordelijke 
verzorgende (evv-er) u naar uw keuze met betrekking tot het 
platgoed. U wordt gevraagd om een formulier in te vullen. 

Wassen van kleding 
Als u bij een locatie van De Waalboog komt wonen, bent u zelf 
verantwoordelijk voor uw persoonlijke was (onder- en 
bovenkleding). U regelt zelf de persoonlijke was. U of mensen uit 
uw omgeving kunnen uw kleding wassen of misschien is een lokale 
wasserij een oplossing. Er zijn verschillende lokale wasserijen waar 
u gebruik van kunt maken bijvoorbeeld Wasserij Karreman, Top 
Clean of Strijkservice Wijchen. U kunt de wasserijen zelf benaderen 
en informeren naar de mogelijkheden en prijzen. 

Wanneer u uw wasgoed/ kleding laat verzorgen door een wasserij, 
maakt u met hen afspraken over het ophalen en terugbrengen van 
de was. De wasserij verstuurt een factuur naar u of uw financieel 
gemachtigde.



Extra waskosten door aandoening of ziekte 
Een aandoening of ziekte kan ervoor zorgen dat uw (persoonlijke) 
was vaker gedaan moet worden. De Waalboog betaalt dan de extra 
waskosten, via de Wlz-verstrekking. Deze regeling geldt als 
dagelijks meer dan éénmaal per dag onder- en/of bovenkleding 
moet worden gewassen, omdat de kleding daadwerkelijk is 
verontreinigd. 

Regelt u zelf de persoonlijke was of laat u de was door familie of 
een andere wasserij wassen, neem dan contact op met een 
zorgmedewerker zodat we samen kunnen beoordelen of de extra 
gemaakte kosten vergoed worden, indien er vaker dan éénmaal per 
dag gewassen moet worden ten gevolge van aandoening of ziekte. 
De wasserij dient dat een factuur te sturen naar De Waalboog. 
Het gaat daarbij niet om eenmalige ‘ongelukjes’ of het in de was 
doen zonder dat de kleding inderdaad is verontreinigd. 

Aanpassen kleding 
Het kan voorkomen dat uw kleding moet worden aangepast 
vanwege uw zorgvraag. De zorgmedewerkers kan u hierover 
adviseren. De kosten zijn voor eigen rekening. 
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