Wie betaalt wat?
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Inleiding
Als je een indicatie voor WLZ-zorg hebt, kun je ervoor kiezen om deze zorg te ontvangen
met een ‘Volledig pakket thuis (VPT)’. Vanuit de WLZ krijgt Care+ geld om een deel van
jouw zorg en ondersteuning te kunnen betalen. Je hebt recht op producten en diensten
die noodzakelijk zijn bij je zorg en verblijf.
Care+ biedt echter ook producten en diensten aan die niet onder de WLZ vallen.
Hiervoor ontvangt Care+ geen geld en hiervoor vraagt Care+ jou dan een bijdrage. In
sommige gevallen kun je de kosten declareren bij je zorgverzekeraar, maar er zijn ook
dingen die je zelf betaalt. Dit is allemaal opgenomen in deze brochure.
Voor wie is deze brochure?
Deze brochure is voor cliënten die bij Care+ wonen op basis van een ‘Volledig pakket
thuis’ (VPT). De brochure is ook voor de ouders / vertegenwoordigers van cliënten.
Deze brochure is niet voor cliënten met een PGB en cliënten die zorg en ondersteuning
van Care+ ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de
Jeugdwet (JW). Hier heeft Care+ aparte brochures voor.
Weet je niet zeker welke brochure op jou van toepassing is? Neem dan contact op met
je mentor of de cliëntadministratie van Care+.
Waar komt de informatie vandaan?
Op www.zorginstituutnederland.nl is een Wlz-kompas gepubliceerd. In het Wlz-kompas
omschrijft het Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wlz. Bij het samenstellen
van deze brochure zijn de uitgangspunten van het Wlz-kompas meegenomen.
Indexering
Alle bedragen in deze brochure worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig met de
CPI-index (Consumenten Prijs Index).
Goed om te weten
-

-

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure. Dit omdat de
verstrekkingen en diensten binnen de Wlz weleens veranderen. De inhoud van
deze brochure is gebaseerd op de gegevens van november 2019. Als er in de
wet- en regelgeving iets veranderd, kan dit leiden tot een wijziging in het
kostenoverzicht.
Als je geen gebruik maakt van een product, activiteit of dienst kun je geen
aanspraak maken op de geldwaarde van dat product, die activiteit of dienst.
Deze brochure is gemaakt in overeenstemming met de cliëntenraad van Care+.
Ten behoeve van de betaling van de gebruiks- / huurkosten heeft het de
voorkeur dat dit per automatische incasso wordt afgeschreven.

Vragen?
Heb je na het lezen van de brochure nog vragen? Neem dan contact op met de
cliëntadministratie van Care+ via 0475-769148 of cliëntadministratie@care-plus.nl.
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Wie betaalt wat
In deze brochure staat een overzicht wie wat betaalt.
Telefoon / televisie /
internet
Telefoon privégebruik
Kabel TV algemene ruimte
Kabel TV privé gebruik

Wie?

Internet

Cliënt

Reparatie apparatuur
eigen ruimte cliënt
Reparatie apparatuur
algemene ruimtes

Cliënt

Eten en drinken

Wie?

Bijzonderheden

Maaltijden, drinken, fruit en
tussendoortjes

Care+

Extra tussendoortjes

Cliënt

Medisch noodzakelijk
dieet

Care+

Verjaardagskosten
Uit eten
Maaltijden tijdens
vakanties / afwezigheid

Cliënt
Cliënt
Cliënt /
Care+

Bestaat uit: ontbijt, lunch en
hoofdmaaltijd. Tevens koffie/thee en
voldoende drinken tussendoor.
Extra’s zoals snoep en snacks betaalt de
cliënt zelf.
Indien medische indicatie aanwezig is.
Anders is een dieet voor eigen kosten
van de cliënt
Bijvoorbeeld traktaties e.d.

Cliënt
Care+
Cliënt

Bijzonderheden

Care+ faciliteert en de kosten worden
doorbelast in de gebruikskosten
Care+ faciliteert en de kosten worden
doorbelast in de gebruikskosten

Care+

Zie toelichting onder de tabel

* Als de cliënt op vakantie gaat en deze vakantie is niet door Care+ georganiseerd,
gelden de volgende afspraken:
- De kosten van een maaltijd worden vergoed als een cliënt op vakantie gaat
- De maaltijd wordt alleen vergoed als er sprake is van een meerdaagse vakantie van
minimaal 7 dagen met een maximum van 21 dagen. Voor de tarieven zie bijlage 1.
- De vakantie is minimaal een week van te voren aangekondigd.
* Als een cliënt aangeeft dat hij/zij ’s avonds of in het weekend niet mee-eet, dan wordt
er geen maaltijdvergoeding verstrekt. Het is de eigen keuze van de cliënt om niet mee
te eten.
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Vakanties en uitstapjes

Wie?

Reis- en verblijfskosten
Extra begeleiding bij
(groeps)vakantie / uitje

Cliënt
Cliënt

Persoonlijke verzorging

Wie?

Bijzonderheden

Begeleiding bij normale
haar- en voetverzorging
Verzorgingsproducten
Bezoek kapper
Pedicure

Care+

Care+ biedt ondersteuning bij
bijvoorbeeld het haren wassen.
Tandpasta, shampoo, zeep etc.

Incontinentiemateriaal

Cliënt

Aanschaf beddengoed en
handdoeken
Kleding en schoeisel
Wassen kleding

Cliënt

Wassen beddengoed

Cliënt

EHBO-materiaal algemeen
gebruik

Care+

Care+ faciliteert en de kosten worden
doorbelast in de gebruikskosten
Care+ faciliteert en de kosten worden
doorbelast in de gebruikskosten
Verbanddoos aanwezig op locaties

Begeleiding en vervoer

Wie?

Bijzonderheden

Cliënt
Cliënt
Care+

Cliënt
Cliënt

Begeleiding bij bezoek aan
huisarts, tandarts of
ziekenhuis (medische
behandeling)

Care+

Vervoer naar huisarts,
tandarts of ziekenhuis
(medische behandeling)
Vervoer naar
dagbesteding
Vervoer naar sociale
activiteiten
Begeleiding bij of naar een
sociale activiteit

Cliënt
Care+
Cliënt
Cliënt

Bijzonderheden

Indien een cliënt niet de eigen
voetverzorging kan uitvoeren, verzorgt
Care+ de noodzakelijke voetverzorging.
Indien hiervoor een pedicure wordt
ingeschakeld, betaalt Care+ dit. Dat
geldt niet voor medische voetzorg (bijv.
diabetesvoeten). Dit betaalt de cliënt
zelf, wellicht kunnen de kosten worden
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
Eventueel vergoeding via
zorgverzekeraar

Indien een cliënt vanwege zijn
beperking niet zelfstandig naar de arts,
therapeut of specialist kan gaan,
worden eerst mensen uit het eigen
netwerk zoveel mogelijk betrokken.
Indien dit niet mogelijk is, verzorgt Care+
de begeleiding.
Cliënt betaalt zelf de vervoerskosten.
Deze vervoerskosten worden door Care+
bij de cliënt in rekening gebracht.
Mits vervoer onderdeel is van de
indicatie
Cliënt verzorgt op eigen initiatief vervoer
van en naar sociale activiteiten
Indien nodig, dient de cliënt dit
bespreekbaar te maken bij zijn of haar
mentor.
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Verzekeringen

Wie?

Basis zorgverzekering
Eigen risico
Aanvullende
zorgverzekering
Wettelijke
aansprakelijkheid (WA)
Inboedelverzekering

Cliënt
Cliënt
Cliënt

Cliënt

Cliënt is verplicht voor het afsluiten van
een WA-verzekering.
Eigen inboedel cliënt

Wonen, verhuizen en
inrichten
Inrichten slaapkamer /
appartement
Gordijnen en
vloerbedekking eigen
slaapkamer / appartement
Onderhoud eigen
slaapkamer / appartement
Verhuiskosten / extra
schoonmaak kosten
Woonkosten (bijv. huur /
GWL / verzekeringen)

Wie?

Bijzonderheden

Cliënt

Cliënt zorgt zelf voor inrichting en
onderhoud van de eigen woning*

Cliënt

Bijzonderheden

Cliënt
Cliënt

Bijvoorbeeld schilderen van de muren

Cliënt
Cliënt

Bij een VPT betaalt de cliënt zijn eigen
woonkosten*

* Cliënt mag alleen huisraad meenemen die geplaatst kan worden in het appartement.
Voor overige huisraad hebben wij geen mogelijkheden en eventuele opslag dient zelf
geregeld te worden.\
* Bij aanvang van de huur wordt een borgsom van één maand in rekening gebracht. De
opzegtermijn bedraagt ook één maand.
Overig

Wie?

Geestelijke verzorging
Kosten uitvaart

Cliënt
Cliënt /
nabestaanden
Cliënt

Persoonlijk alarm

Bijzonderheden
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Bijlage 1 Tarievenlijst
Eten en drinken
Als de cliënt op vakantie gaat welke niet
door Care+ is georganiseerd.

Tarief 2020
€4,85 per dag

Begeleiding en vervoer

Tarief 2020

Begeleiding tijdens vakantie

Op aanvraag

Begeleiding naar en tijdens sociale
activiteiten

Op aanvraag

- Vervoer van begeleider bij consult van
cliënt in ziekenhuis of medisch specialist
- Vervoer van cliënt en eventuele
begeleider naar sociale activiteiten

-

€0,37 per kilometer voor auto van
Care+ en voor eigen voortuig
medewerker / vrijwilliger

-

Reiskosten op basis van openbaar
vervoer tegen kostprijs (bij
inlevering van het ov-ticket
waarop de kosten vermeld staan)

-

Parkeerkosten tegen kostprijs (bij
inlevering van het parkeerticket
waarop kosten vermeld staan)

- Reiskosten van cliënt, en van de
medewerkers en vrijwilligers die de cliënt
tijdens activiteit of vakantie begeleiden
- Reiskosten en onkosten bij begeleiding
van individuele activiteiten op verzoek
van de cliënt
Wonen en inrichten
Installeren, repareren of laten ophangen
van persoonlijke eigendommen op
verzoek cliënt
Extra schoonmaak en/of afvoer van
spullen als gevolg van grote
hoeveelheden voorwerpen of andere
persoonlijke eigendommen bij vertrek of
verhuizing

Tarief 2020
€42,00 per uur incl. BTW
Materialen: kostprijs incl. BTW
Kosten op basis van tarieven derden
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