Wie betaalt wat?
wawatwat?

Wat betaalt u zelf en wat wordt vergoed?

Een overzicht voor cliënten die wonen bij Sprank op basis van
de Wet langdurige zorg (Wlz) met Zorg in Natura (ZIN).
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Wie betaalt wat?
Deze brochure is bedoeld voor cliënten die
wonen bij Sprank op basis van de Wet
langdurige zorg (Wlz) met Zorg in Natura
(ZIN). Het geeft inzicht in welke kosten
worden betaald uit de Wlz, waar u zelf voor
betaalt en wanneer u een beroep kunt doen
op uw verzekering of gemeente. De meeste
recente versie met actuele tarieven staat op
onze website: www.stichtingsprank.nl.
Ook staat beschreven van welke aanvullende
diensten u gebruik kan maken. Deze
aanvullende diensten zijn afgestemd met de
cliëntenraad. U kunt zelf beslissen of u hier
gebruik van wilt maken, denk bijvoorbeeld
aan het wassen van uw eigen kleding of een
televisieabonnement. De kosten voor de
aanvullende diensten worden via een
automatische incasso geïncasseerd of per
maandelijkse factuur. Bij gebruik van een
factuur wordt er €2 voor administratiekosten
in rekening gebracht.
Deze brochure is met grote zorgvuldigheid tot
stand gekomen maar u kunt er geen rechten
aan ontlenen. Dit doordat wet- en regelgeving
kunnen wijzigingen of omdat er een
uitzondering is in uw persoonlijke situatie.

verstuurd hiervoor een factuur. Op de website
van het CAK kunt u hier meer over lezen en
ook zelf uw eigen bijdrage berekenen:
www.hetcak.nl.
Ook voor de Wmo geldt een eigen bijdrage.
Als u zowel Wlz-zorg als ondersteuning vanuit
de Wmo ontvangt, hoeft u voor de
ondersteuning vanuit de Wmo geen eigen
bijdrage te betalen. De eigen bijdrage voor de
Wmo wordt ook vastgesteld en geïnd door
het CAK.

Cliëntondersteuner
Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u
gratis hulp krijgen van een
cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is
vooral gericht op de versterking van uw
positie zodat u weloverwogen keuzes kunt
maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner
staat naast u, denkt mee met u en betrekt
waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals
familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het
zoeken naar oplossingen. De
cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod
in uw buurt. Voor cliëntondersteuning kunt u
terecht bij uw zorgkantoor of de
onafhankelijke cliëntondersteuners. Meer
informatie vindt u op:
www.clientondersteuning.co.nl.

Eigen bijdrage
Als u 18 jaar of ouder bent, bent u wettelijk
verplicht om mee te betalen aan de kosten
voor de zorg. Dat wordt de ‘eigen bijdrage
Wlz’ genoemd. De hoogte van uw eigen
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en
vermogen. Het Centraal Administratiekantoor
(CAK ) berekent hoeveel u moet betalen en

Verblijf met en zonder behandeling
In het overzicht is onderscheid gemaakt
tussen verblijf exclusief behandeling en
verblijf inclusief behandeling. U kunt navraag
doen bij uw begeleider welk verblijf bij u van
toepassing is.

Uitleg symbolen
In de schema’s op de volgende bladzijden ziet u één van onderstaande symbolen:

Vergoeding door Sprank en/of vanuit de Wlz.



U kan de kosten mogelijk declareren bij uw eigen (zorg)verzekeraar. Soms
kunt u de kosten vergoed krijgen vanuit de basisverzekering en soms vanuit
een eventuele aanvullende verzekering. Neem daarvoor contact op met uw
zorgverzekeraar. De premie, het eigen risico en de eigen bijdrage betaalt u
zelf.



De kosten worden mogelijk vergoed vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), ga hiervoor naar het Wmo-loket of sociaal wijkteam
van uw gemeente.



U betaalt deze kosten zelf.

Appartement/kamer

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Toelichting

Inrichten en stofferen algemene
ruimtes
Onderhoud en basisinrichting
appartement/kamer: Muren en
plafond gesausd, (harde)
vloerbedekking, gordijnen en
plafondverlichting, eenvoudige
inrichting (bed, matras en
beddengoed/tafel/kast/stoel)

De meubels kunnen al door iemand
anders zijn gebruikt. U kunt ook kiezen
om de kamer zelf in te richten, u betaalt
dan zelf de kosten. Uw eigen meubels en
beddengoed meenemen kan ook.

Schoonmaak

U maakt de woning zoveel mogelijk zelf
schoon, Sprank helpt hierbij als u dit zelf
niet meer kan. In het zorgplan worden
hierover afspraken gemaakt.

Huur, gas, water, elektriciteit en
gemeentelijke heffingen

Indirect wordt dit bekostigd via de eigen
bijdrage Wlz (CAK).

Televisie en internet eigen
kamer/appartement



Een televisie abonnement bedraagt
€13,501 per maand. Voor WiFi worden
geen kosten in rekening gebracht.



Bij verhuizing op verzoek van Sprank
naar een andere kamer of locatie zijn de
kosten voor Sprank.

Verhuizing op eigen verzoek
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Eten en drinken

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Toelichting

Drie maaltijden per dag en voldoende
drinken, fruit en tussendoortjes

Doet u zelf uw boodschappen en kookt u
structureel zelfstandig? Dan kunt u
hiervoor een vergoeding krijgen. Deze
vergoeding is n.v.t. als u elders eet, bijv.
tijdens vakanties of bij familie. Voor
meer informatie en de voorwaarden
kunt u contact opnemen met uw
persoonlijk begeleider.
Totaal budget per dag is € 5,702
 ontbijt € 0,85
 lunch € 1,75
 warme maaltijd € 3,10

Extra tussendoortjes/ uit eten

Ook eventuele (verjaardag)traktaties
betaalt u zelf.





Medisch noodzakelijk dieet (bijv.
zoutarm, glutenvrij) en medisch
noodzakelijke voedingssupplementen
(bijv. verdikkingsmiddel)

Als u een speciale dieetwens heeft
vanuit bijv. cultuur of leefstijl, maar er is
geen medische noodzaak, dan kunt u
aan de woonlocatie vragen om u hierin
tegemoet te komen, maar Sprank is dit
niet verplicht. U kan gevraagd worden
hiervoor een eigen bijdrage te betalen.

Voorgeschreven dieetpreparaten of
dieetvoeding bij bepaalde
aandoeningen, zoals sondevoeding of
drinkvoeding

Dieetpreparaten zijn onderdeel van de
farmaceutische zorg.
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Kleding, bed- en badlinnen

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Wassen van eigen kleding









Toelichting
Dit is een aanvullende dienst van
Sprank, u kunt dus zelf kiezen of u hier
gebruik van wilt maken. Het
abonnementstarief per maand
bedraagt3:
 Volledig wassen € 53,50
 Deels wassen of gebruik
wasmachine Sprank € 31,10
 Gebruik wasmiddel € 11,75
Als kleding extra vaak gewassen moet
worden (meer dan 1x p/dag) betaalt
Sprank de kosten.

Wassen platgoed (beddengoed,
handdoeken)
Naamstickers en bevestiging daarvan
op eigen kleding, bed- en badlinnen
Speciale kleding, bijv. scheurpak
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Persoonlijke verzorging

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Toelichting

Dagelijkse zorg (persoonlijke
verzorging, begeleiding, verpleging) en
begeleiding groep(dagbesteding)
volgens uw zorgprofiel

De woonlocatie maakt met u afspraken
over deze zorg in uw persoonlijk plan.
Heeft u dagbesteding en kunt u niet
zelfstandig reizen? Dan wordt ook het
vervoer uit de Wlz betaald.

Verzorgingsproducten die met de zorg
te maken hebben

Bijv. handschoenen, natte doekjes,
toiletpapier.

Algemene persoonlijke
verzorgingsproducten

Bijv. tandpasta, zeep, deodorant,
maandverband.

Kapper







Normale haarverzorging wordt door de
begeleiding gedaan als u dit zelf niet
meer kan.

Pedicure (zonder medische indicatie)

Alle noodzakelijke voetverzorging valt
onder de persoonlijke verzorging die
door de begeleiding wordt gedaan als u
dit zelf niet meer kan. Ook als Sprank
deze voetzorg uitbesteedt aan een
pedicure of podotherapeut, zijn de
kosten voor Sprank. Het lakken van
nagels, een voetmassage, verwijderen
van eelt of likdoorns zijn voor uw eigen
rekening.

Pedicure met medische indicatie (bijv.
bij diabetes of reuma, verwijzing van
huisarts nodig)

Pedicure met een medische indicatie is
bij verblijf en behandeling onderdeel
van de Wlz, bij verblijf zonder
behandeling valt dit onder de Zvw.

Geestelijke verzorging, passend bij uw
geloof
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Vraag uw begeleider hoe dit op uw
woonlocatie is geregeld.
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Medische zorg
Huisarts en/of AVG-arts (medische
zorg van algemene aard)

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Hieronder valt ook het onderzoek dat
door de arts is aangevraagd en door
hem wordt beoordeeld, bijvoorbeeld
een ECG of laboratoriumonderzoek.



Tandarts en mondhygiënist

Bij verblijf met behandeling wordt de
tandheelkundige zorg vergoed uit de
Wlz, u hoeft dus geen aanvullende
tandartsverzekering af te sluiten. Laat
uw tandarts weten dat uw behandeling
onder de Wlz valt, de tandarts
declareert dan rechtstreeks bij het
zorgkantoor. Voor orthodontie gelden
aanvullende voorwaarden. Zo nodigt
regelt en betaalt Sprank ook het
vervoer naar de tandarts.



Medicatie (farmaceutische zorg)

De apotheek kan de factuur bij verblijf
en behandeling mailen aan Sprank:
financien@stichtingsprank.nl.
Medicatie die integraal onderdeel
uitmaakt van medisch specialistische
zorg (ziekenhuiszorg) valt altijd onder
de Zvw.


Algemene paramedische zorg (bijv.
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie
of diëtist)

Specifieke paramedische zorg (bijv.
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie
of diëtist)

Wie betaalt wat?



Toelichting



Algemeen wil zeggen dat elke
willekeurige vrijgevestigde paramedicus
zijn behandeling kan geven zonder
overleg en afstemming met de
instelling. Deze zorg valt daarmee niet
onder de Wlz.
Alleen specifieke paramedische zorg
valt onder de Wlz. Specifiek wil zeggen
dat de behandelaar specifieke kennis
heeft van de doelgroep en integraal
zorg levert. Bij verblijf zonder
behandeling krijgt de behandelaar een
deel van de indicatie toegewezen om
zelf te declareren bij het zorgkantoor.
Bij verblijf met behandeling mag de
factuur naar
financien@stichtingsprank.nl
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Psychiatrische behandeling

Sprank vergoedt deze kosten bij verblijf
en behandeling als de behandeling
integraal onderdeel uitmaakt van de
afgesproken behandeling en de arts of
gedragsdeskundige dit voor u nodig
vindt.


Screening Bartiméus (onderzoek naar
mogelijke visuele beperking) of
audiologisch onderzoek
Ziekenhuisopname en behandeling
door specialisten (medisch
specialistische zorg)
Begeleiding bij bezoek aan huisarts,
tandarts, therapeut en specialist als u
dit zelf niet meer kan.








Soms wordt de hulp van uw familie
gevraagd maar zij zijn dit niet verplicht.
Sprank kan ook de hulp van vrijwilligers
vragen.

Vervoer naar huisarts of tandarts



In uw zorgpolis leest u meer over
eventuele vergoedingen van het overige
vervoer.

Vervoer naar paramedische
behandelaar als deze zorg onder de
Wlz valt
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Hulpmiddelen

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Toelichting

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik
die noodzakelijk zijn voor het geven
van goede zorg (outillage
hulpmiddelen), bijvoorbeeld een
douchestoel, decubituskussen of
standaard rolstoel, door meerdere
personen te gebruiken (roerende
voorzieningen, horend bij de
inventaris van de zorginstelling).

Ook hulpmiddelen die zijn bedoeld om
het werk van het personeel makkelijker
te maken vallen hieronder, zoals
tilliften en hoog/laag bedden.

Persoonsgebonden hulpmiddelen, op
maat gemaakt of alleen door u te
gebruiken (individueel gebruik).
Bijvoorbeeld therapeutische elastische
kousen (steunkousen), een prothese,
orthopedische schoenen,
omgevingsbesturing, maatwerk
tilbanden.

Bij verblijf en behandeling moet het
zorgkantoor toestemming geven
(machtiging) waarna de leverancier de
factuur bij het zorgkantoor kan
indienen (boven budgettaire
verstrekking). Er moet een relatie zijn
tussen de reden van opname en het
hulpmiddel.

Incontinentiemateriaal,
matrasbeschermers,
verbandmiddelen, stomahulpmiddelen





Bepaalde mobiliteitshulpmiddelen,
bijvoorbeeld rolstoel, aangepaste fiets,
scootmobiel. Een rollator valt hier niet
onder.

Woont u bij Sprank en heeft u nu nog
een hulpmiddel van de gemeente? Dan
blijft de gemeente verantwoordelijk
voor het onderhoud en aanpassingen
totdat het hulpmiddel vervangen moet
worden. Een zg. indiceerder (bijv.
ergotherapeut) vraagt het
mobiliteitshulpmiddel aan via Zorginfo,
het zorgkantoor geeft dan een
machtiging waarna de leverancier de
factuur indient bij het zorgkantoor.

Persoonlijk alarmering of technische
voorzieningen voor het bieden van
toezicht als Sprank vindt dat dit nodig
is.

Als u een persoonlijk alarm wilt, maar
dit niet nodig is, dient u deze zelf aan te
schaffen en te bekostigen.

Bril, gehoorapparaat, steunzolen (als
er geen sprake is van orthopedische
schoenen), e.d.
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Ontspanning en vakantie

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Toelichting

Activiteiten ter ontspanning op locatie
zoals een muziekavond of bingo,
afhankelijk van de mogelijkheden van
de cliënten

Sprank zorgt voor activiteiten ter
ontspanning in overleg met u. Sprank
kan een bijdrage vragen om de
(meer)kosten te dekken.

Vakantie of uitstapjes door Sprank
georganiseerd

Deelname is niet verplicht, u betaalt
alleen een vergoeding voor de extra
kosten die bovenop de normale kosten
van Sprank komen. Sprank betaalt niet
mee aan de begeleiding bij andere
aanbieders.

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









Vervoer naar sociale activiteiten

 
Veelvuldig verlof (afwezigheid), d.w.z.
naast 2 dagen verlof per week meer
dan 42 dagen verlof per jaar.
Ziekenhuisopname of vakantie met
begeleiding van Sprank wordt niet als
verlof gerekend.

4





U kunt altijd begeleiding vragen aan
Sprank, Sprank kan helpen maar is dit
niet verplicht. De begeleiding bij
kerkgang is afhankelijk van de
afspraken op de locatie.
Voor vervoer binnen de regio heeft de
gemeente voorzieningen op grond van
de Wmo (regiotaxi of deeltaxi). De
gemeente bepaalt wanneer vervoer
naar sociale activiteiten wordt vergoed.
Voor afstanden >25 km kunt u mogelijk
gebruik maken van Valys.
Sprank krijgt geen vergoeding van het
zorgkantoor als u veelvuldig met verlof
bent. Daarom brengt Sprank bij
veelvuldig verlof, voor cliënten die
vanaf 1 juli 2022 nieuw in zorg zijn,
€30,- per dag4 in rekening. Voordat er
gefactureerd wordt zal er altijd overleg
zijn om rekening te houden met
bijzondere omstandigheden.

Prijspeil 01/07/2022 tot 01/07/2026
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Verzekeringen

Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling

Premie zorgverzekering en evt.
aanvullende verzekeringen





Toelichting
Ook het eigen risico en de eigen
bijdrage betaalt u zelf. U bepaalt zelf of
u zich aanvullend wilt verzekeren. U
hoeft geen aanvullende
tandartsverzekering af te sluiten als u
verblijft op een plaats incl.
behandeling.

Inboedelverzekering

Als u woont bij Sprank is uw inboedel
automatisch verzekerd. U hoeft deze
verzekering daarom niet zelf af te
sluiten. Dit is een extra service van
Sprank. Informatie zoals eigen risico,
dekking en polisvoorwaarden kunt u
opvragen via
financien@stichtingsprank.nl

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Sprank heeft voor alle bewoners een
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. U hoeft deze verzekering
daarom niet zelf af te sluiten. De kosten
hiervoor zijn €3,005 per maand.
Informatie zoals eigen risico, dekking
en polisvoorwaarden kunt u opvragen
via financien@stichtingsprank.nl



Bij overlijden
Schouwing door een arts, tijdelijk
koelen van het lichaam en klaarmaken
voor vervoer
Afleggen en opbaren van het lichaam,
begrafenis
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Verblijf excl. Verblijf incl.
Behandeling Behandeling





Toelichting

Uw nabestaanden of
uitvaartverzekering betalen de kosten.
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