2017

WIE BETAALT WAT?
Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed
vanuit de Wlz?
In deze brochure vindt u een overzicht welke kosten u zelf betaalt, wat Sprank betaalt vanuit de Wet
Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan extra service.
Deze brochure is ontwikkelt voor cliënten die wonen bij Sprank op basis van Wet langdurige zorg
(Wlz) met de financieringsvorm: Zorg in Natura (met uitzondering van Volledig Pakket Thuis (VPT))
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar de cliëntenadministratie van Sprank:
clientenadministratie@stichtingsprank.nl
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Appartement / kamer
Diensten en producten

Vergoeding
vanuit
de Wlz

U
betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

Bewoonbaar appartement / kamer.
Bewoonbaar wil zeggen:
 muren en plafond zijn wit
gesausd
 de apparatuur functioneert
 aanslag is verwijderd
 bezemschoon.
Basis inrichting van het appartement
/ kamer.

x

Gas, water, elektriciteit en
gemeentelijke heffingen.

x

Schoonmaak van het appartement /
kamer + schoonmaakmiddelen.

Persoonlijk alarm, als dat nodig is.1
Verhuizing: op verzoek van Sprank
(naar een andere kamer of locatie)
Verhuizing: op uw eigen verzoek
(naar een andere kamer of locatie)

Als u specifieke wensen heeft, die
afwijken van de basis, betaalt u dat zelf.

x

U kunt ook kiezen om uw kamer of
appartement zelf in te richten. U betaalt
dan zelf de kosten.
Indirect wordt dit bekostigd via uw eigen
bijdrage CAK
In het locatieprofiel staat beschreven
wat de schoonmaak op locatie inhoudt.
In het zorgplan staan de afspraken over
de mate van zelfstandigheid van de
cliënt wat betreft het zelf schoonmaken
en opruimen.
Als u een persoonlijk alarm wilt, maar dit
niet nodig is, dient u deze zelf aan te
schaffen en te bekostigen.

x

x
x
x

Telefoon, televisie en internet
Diensten en producten

Aansluitpunten voor kabel, telefoon
en internet in de woonruimte en de
gemeenschappelijke ruimtes.

Abonnement en apparatuur voor
kabel, telefoon en internet in de
eigen appartement/kamer.

Vergoeding
vanuit
de Wlz

U
betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

x

x

Kosten per maand:
 Telefoonabonnement € 10,00
 Internetabonnement € 10,00
 Televisieabonnement € 8,00
Sprank betaalt de werkelijke
gesprekskosten tot € 25 per jaar. Als de
kosten hoger uitvallen, worden ze in
rekening gebracht.

1

Om te bepalen of een persoonlijk alarm nodig is, wordt overlegd met cliënt en wettelijke vertegenwoordiger,
persoonlijk begeleider en gedragsdeskundige op basis van protocol Middelen & Maatregelen.
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Televisie, radio en cd-speler in
gemeenschappelijke ruimten.
Televisie, radio en cd-speler in de
eigen kamer.

x
x

Verzekeringen
Diensten en producten

Inboedelverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering:
verzekering van eigen woonruimte
en materialen van Sprank.
Zorgverzekering en eventueel
aanvullende verzekering

Vergoeding
vanuit
de Wlz

U
betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

Er worden geen kosten in rekening
gebracht. Dit is een extra service van
Sprank.

x

x

Aanvullende tandartsverzekering

x

Bij verblijf met behandeling wordt de
tandheelkundige zorg vergoed uit de
Wlz, u hoeft geen aanvullende
tandartsverzekering af te sluiten.

Eten en Drinken
Diensten en producten

Drie maaltijden per dag, voldoende
drinken (zoals koffie, thee en
frisdranken), fruit en
tussendoortjes.2

Dieet dat medisch noodzakelijk is.

Vergoeding
vanuit
de Wlz
x

x

U
betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

Andere voedingsmiddelen (bijv. snacks,
extra drinken en alcoholische dranken)
betaalt u zelf. Het gaat dan om eten en
drinken buiten wat in het collectief
bepaald is.
Voorgeschreven dieetpreparaten en
dieetvoeding worden bij verblijf en
behandeling vergoed vanuit de Wlz.
Anders vanuit de zorgverzekering.
Een dieet dat niet medisch noodzakelijk
is, betaalt u zelf.

2

De voeding moet voldoen aan de eisen van gezonde voeding. Sprank overlegt op locatie met cliënt en wettelijke
vertegenwoordiger welk eten en drinken wordt gegeven. Sprank probeert te voldoen aan persoonlijke en
collectieve wensen, afhankelijk van budget en samenstelling van de locatie, maar is dat niet verplicht. U kunt
vragen om aangepaste voeding (bijv. vegetarisch) maar Sprank is dat niet verplicht. Totaal budget per cliënt per
dag is € 5,- waarvan: Ontbijt 0,75, Lunch 1,50, Warme maaltijd 2,75.
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Persoonlijke verzorging
Diensten en Producten

Vergoeding
vanuit de
Wlz

Kapper
Voetverzorging / pedicure met
medische indicatie
Voetverzorging / pedicure zonder
medische indicatie
Verzorgingsproducten die met de
zorg te maken hebben
(bijv. handschoenen, natte doekjes
of toiletpapier)
Algemene (persoonlijke)
verzorgingsproducten
(bijv. tandpasta en zeep)

U betaalt
de
kosten

x
x

Bijzonderheden

Indien gewenst komt er een kapper die
op locatie knipt.
Sprank of de zorgverzekering betaalt de
kosten.

x

x

x

Kleding, bed- en badlinnen
Diensten en Producten

Vergoeding
vanuit de
Wlz

U betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

Waskosten per maand:


Wassen, drogen, strijken en stomen
van eigen kleding.

x




Volledig: € 50
Deels: € 29 (in geval je het af en
toe zelf doet en/of familie)
Materiaal: € 11 (wasmiddel,
machine en energie)
Energie: € 0 (in geval eigen
wasmiddel en wasmachine)

Als uw kleding extra vaak gewassen moet
worden, betaalt Sprank de kosten.
Wassen, drogen en strijken van beden badlinnen.
Naamstickers en bevestiging
daarvan op eigen kleding, bed- en
badlinnen.

x
x
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Op pad buiten de woning
Diensten en producten

Begeleiding bij bezoek aan normale
medische zorg (bijv. arts, therapeut,
specialist) als cliënt dit niet alleen
kan.
Begeleiding bij bezoek aan normale
medische zorg (bijv. arts, therapeut,
specialist) als cliënt dit wel alleen
kan.
Vervoer naar een behandeling die
valt onder de Wlz.3
Vervoer naar een behandeling die
niet valt onder de Wlz.

Vergoeding
vanuit de
Wlz

U betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

Sprank zorgt ook voor passende
begeleiding. Dat kan een familielid of
vrijwilliger zijn.

x

x

x

In geval de cliënt begeleiding mee wil
van Sprank geldt het uurtarief à € 43,80.
Sprank zorgt voor vervoer.

x

Begeleiding bij sociale activiteiten
(bijv. familie- of theaterbezoek).

x

Vervoer naar sociale activiteiten.

x

In uw zorgpolis leest u meer over
vergoedingen voor vervoer.
U kunt altijd begeleiding vragen aan
Sprank. Sprank kan helpen, maar is dat
niet verplicht. Bij begeleiding van Sprank
geldt het uurtarief à € 43,80.
De begeleiding bij kerkgang is
afhankelijk van de afspraken op de
locatie.
Voor vervoer binnen de regio heeft de
gemeente voorzieningen op grond van
Wmo. De gemeente bepaalt wanneer
vervoer naar sociale activiteiten wordt
vergoed.

Ontspanning en vakantie
Diensten en producten

Vergoeding
vanuit de
Wlz

Activiteiten ter ontspanning op
locatie zoals muziekavond of bingo.
Afhankelijk van de mogelijkheden
van de bewoners.

Vakantie of uitstapje door Sprank
georganiseerd.
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U betaalt
de
kosten

x

x

Bijzonderheden

Sprank zorgt voor activiteiten ter
ontspanning, in overleg met cliënt en
wettelijke vertegenwoordiger. Sprank
kan een bijdrage vragen om de
(meer)kosten te dekken.
U betaalt alleen een vergoeding voor de
extra kosten die bovenop de normale
kosten van Sprank komen.

Wat valt wel/niet onder de Wlz?
Zorg die noodzakelijk en/of medisch is valt onder de Wlz.
Huisartsbezoek valt niet onder de Wlz met uitzondering van cliënten die ook indicatie behandeling hebben;
Mantelzorg, ziekenhuisverblijf en andere gebruikelijke zorgkosten (korter dan 3 maand) vallen niet onder
de Wlz.
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Hulpmiddelen
Diensten en producten

Hulpmiddelen bij het geven van
goede zorg.
Hulpmiddelen bij het geven van
goede zorg en rolstoel - bij verblijf
en behandeling.
Hulpmiddelen om het werk van
personeel te vergemakkelijken (bijv.
tilliften of hoog- laagbedden)

Vergoeding
vanuit de
Wlz

U betaalt
de
kosten

Bijzonderheden

x

Andere hulpmiddelen worden vaak door
de zorgpolis vergoed.

x

In andere gevallen bepaalt de gemeente
of u recht hebt op een rolstoel.

x

Overige producten en diensten
Diensten en producten

Vergoeding
vanuit de
Wlz

U betaalt
de
kosten

Geestelijke verzorging, passend bij
het geloof van bewoners.
Vergoeding administratiekosten WLZ
Bij overlijden: schouwing door een
arts, tijdelijk koelen van het lichaam
en klaarmaken voor vervoer.

In overleg met de locatie.

Extra inzet gedragsdeskundigen op
verzoek van cliënt, bijv. voor
diagnostiek of scholing.

Andere administratiekosten betaalt u zelf.

x
x

Bij overlijden: afleggen en opbaren
van het lichaam

Inzet gedragsdeskundigen op basis
van zorgplan en
ondersteunen/adviseren van het
team op locatie.

Bijzonderheden

x

Uw nabestaanden of uw
uitvaartverzekering betalen de kosten.
Wanneer u begeleiding van Sprank
wenst, geldt een uurtarief à € 43,80.
Iedere cliënt kan een overlijdenscodicil in
(laten) vullen.

x

Hiervoor geldt een uurtarief à €100,- excl.
BTW. Meer informatie en tarieven:
http://www.stichtingsprank.nl/informatie/1
34/gedragsdeskundig-advies-en-consult

x

6

