Vergoedingenoverzicht extramurale cliënten, VPT en Gezinshuizen- Leekerweide
In dit overzicht wordt geprobeerd duidelijk te maken welke diensten en werkzaamheden Leekerweide verleent aan haar extramuraal wonende cliënten, bij het
toekennen van VPT (Volledig Pakket Thuis) en de Gezinshuizen. Het uitgangspunt van deze uitwerking zijn wet- en regelgeving en diverse beleidsnota’s.
Aanpassingen en wijzigingen die betrekking hebben op huisvestingsonderdelen zoals schilderen dienen altijd via het Clusterhoofd te lopen. Zonder zijn/haar
toestemming mogen geen ‘Aanvullende mogelijkheden’ worden uitgevoerd.

BOUWKUNDIGE ZAKEN APPARTEMENT/KAMER
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Aanpassingen in een
appartement/kamer

Gezinshuis
De instelling zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege de
aandoening waar de indicatie voor afgegeven is. Bijvoorbeeld een
verhoogd toilet, handgrepen aan de muur, traphekjes,
veiligheidsvoorzieningen, een aangepaste douche of een aangepast bed.
VPT & extramurale zorg
De instelling regelt in principe niets. Als er een vraag bij de cliënt is voor
ondersteuning zal een op maat gemaakte prijsaanbieding opgesteld
worden.

Opknappen van een
appartement/kamer
(binnenzijde)

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven.
NB: het vergoeden van de kosten van het opknappen van een
appartement/kamer bij de start gaat in overleg met het Clusterhoofd en
Manager EAD. Aan de hand van een investeringsaanvraag worden de
kosten in kaart gebracht en zal Leekerweide bij goedkeuring de kosten
vergoeden.
VPT & extramurale zorg
Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Inrichten van een
appartement/kamer

2018

Gezinshuis
Als de instelling bepaalde woonelementen verplicht stelt,
bijvoorbeeld een senioren bed of een hoog-laag bed, dan
betaalt de instelling de kosten daarvan.

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Niets.

Niets.
Materialen zijn en blijven eigendom
van Leekerweide.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets.

Niets.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets.

Alle materialen die door LW zijn
aangeschaft blijven eigendom van
LW.
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VPT & extramurale zorg
Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
Onderhoud

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven.
VPT & extramurale zorg
Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Onderhoud inventaris

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven.
Uitzondering: in geval schade is veroorzaakt als het aantoonbaar een
gevolg is van de aandoening van de cliënt.
VPT & extramurale zorg
Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

2018

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets

N.v.t.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Niets.

N.v.t.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.
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FACILITIES
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Schoonmaakspullen en
schoonmaken
appartement of kamer

Gezinshuis
De zorginstelling levert deze dienst niet.
VPT
De zorginstelling levert deze zorg niet. Ter compensatie wordt een
vergoeding verstrekt.
(Palito verzorgt de schoonmaak. Nieuwe aanvragen worden door zorg
en welzijn besproken met teamleider. De teamleider bekijkt kritisch wie
de schoonmaak kan uitvoeren en bekijkt de logistieke mogelijkheden.)
Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.

Televisie,
audioapparatuur

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten waar deze vergoeding in is opgenomen. Deze
vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de Manager EAD en is terug
te vinden in het Protocol Tarieven.
Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.

Energiekosten

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven.
VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.

Voeding

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
voedingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven
VPT
De cliënt kan gebruik maken van de gecontracteerde leverancier voor
warme maaltijden. Anders wordt een maandelijkse vergoeding
verstrekt.
Ook voor broodmaaltijden wordt een maandelijkse vergoeding verstrekt.

2018

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Alle kosten zijn voor het gezinshuis..

N.v.t.

Eventuele kosten die hoger zijn dan de
vergoeding.

N.v.t.

Alle kosten zijn voor eigen rekening.

N.v.t.

Niets.

N.v.t.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets.

N.v.t.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets.

N.v.t.

Niets.

N.v.t.
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Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.
Medisch noodzakelijk
dieet

Gezinshuizen & VPT
De instelling zorgt voor een dieet dat medisch noodzakelijk is:
een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld
een zoutarm dieet of een eiwitrijk dieet. De instelling betaalt ook
medisch noodzakelijke dieetproducten die niet betaald worden door de
zorgpolis. Bijvoorbeeld vloeibare voeding.
Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.

Persoonlijke wensen
bij voeding

Wassen, drogen,
strijken, stomen en
stikkeren van kleding

Gezinshuizen & VPT
De instelling mag voldoen aan uw persoonlijke wensen, maar is dit
niet verplicht. Leekerweide zal hier zo veel mogelijk gehoor aan geven
zoals vegetarische voeding etc.
Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze dienst niet.
Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor was kosten.
Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de Manager EAD en is
terug te vinden in het Protocol Tarieven.
VPT
De instelling betaalt geen kosten voor het wassen, drogen, strijken
en stomen van uw kleding. Dat is anders als uw kleding extra vaak
moet worden gewassen. Bijvoorbeeld omdat u spuugt door uw
aandoening. Met extra vaak wassen wordt bedoeld.
onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag.
Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt de instelling
alleen de extra was kosten (incl. drogen en strijken).

VPT & Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.
Wassen, drogen,
strijken en stikkeren
van beddengoed en
handdoeken

Gezinshuis
Deze dienst kan geleverd worden tegen een reguliere vergoeding.

VPT
De instelling betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van

2018

De kosten zijn voor de klant.

N.v.t.

Een dieet dat niet medisch noodzakelijk
is.

Niets.

De kosten zijn voor de klant.

N.v.t.

Niets.

Niets.

De kosten zijn voor de klant.

N.v.t.

Niets.

N.v.t.

De kosten zijn voor eigen rekening
m.b.t. het wassen, drogen, strijken
en stomen van kleding. Tenzij kleding
extra vaak gewassen moet worden. In
dat geval betaalt de zorginstelling
alleen de extra waskosten (incl. drogen
en strijken). De kosten voor het plakken
van naamstickers op kleding is voor
eigen rekening.

N.v.t.

De kosten zijn voor de klant.

N.v.t.

Reguliere vergoeding indien de dienst
wordt afgenomen.

N.v.t.

Niets.

N.v.t.
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beddengoed, handdoeken, washandjes en slabben als die door de
instelling geleverd worden.

Extramurale zorg
Deze dienst kan geleverd worden tegen een reguliere vergoeding.

U betaalt wel zelf de kosten voor het
plakken van naamstickers op uw eigen
beddengoed, handdoeken en
washandjes.

Reguliere vergoeding indien de dienst
wordt afgenomen.

N.v.t.

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Niets.

N.v.t.

ICT
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Kabel/telefoon/
Internet

Gezinshuis
Het gezinshuis krijgt een maandelijkse vergoeding voor
huisvestingskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de
Manager EAD en is terug te vinden in het Protocol Tarieven.
VPT & extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

Persoonlijke
domotica

Gezinshuizen & VPT
De instelling zorgt voor persoonlijke domotica, zoals bijvoorbeeld een
alarm, als dat nodig is.
De instelling betaalt ook de kosten.

Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

2018

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Wilt u graag persoonlijke domotica die
niet voor de beperking noodzakelijk is?
Dan kunt u dit zelf aanschaffen.
Deze kosten zijn voor uw eigen
rekening.

N.v.t.

De kosten zijn voor de klant.
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EAD
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Verzekeringen

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

Administratie

Belastingaangifte

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Gezinshuizen & VPT
De instelling betaalt administratiekosten die te maken hebben
met WLZ-zorg.

Niets.

Niets.

Indien gewenst kan Leekerweide de administratie voor de cliënt doen..

De maandelijkse bijdrage in de kosten.

Gezinshuizen & VPT
Indien de cliënt zijn/haar administratie aan Leekerweide heeft
overgedragen kan ook de belastingaangifte worden gedaan.

Een vergoeding welke jaarlijks door
Leekerweide wordt vastgesteld.

Niets.

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

VERZORGING
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Verzorgingsproducten

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Haarverzorging

Voetverzorging

2018
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VERVOER / HULP BUITEN DE INSTELLING (alleen voor Gezinshuizen en VPT)
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Bezoek aan de arts,
therapeut of specialist

Gezinshuizen & VPT
Kunt u voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of
therapeut bezoeken? Dan zorgt de instelling ervoor dat u begeleiding
krijgt. Omdat u bijvoorbeeld niet meer alleen kunt reizen. Of omdat u niet
meer kunt onthouden wat er tegen u wordt gezegd. Vaak wordt de hulp
van familie gevraagd. Maar familie is niet verplicht om mee te helpen.

Vervoer

Gezinshuizen & VPT
Valt de behandeling door uw arts of therapeut onder de AWBZ-zorg?
En hebt u daarbij vervoer nodig?
De instelling regelt dan het vervoer per ambulance, auto of taxi
naar deze zorgaanbieder. De instelling of uw zorgverzekeraar
betaalt het vervoer.

Vervoer naar sociale
activiteiten

Gezinshuizen & VPT
De instelling is niet verplicht te zorgen voor vervoer naar sociale
activiteiten, zoals familiebezoek of theaterbezoek.

Begeleiding naar
sociale activiteiten

Gezinshuizen & VPT
De instelling is niet verplicht te zorgen voor begeleiding naar
sociale activiteiten.

Vervoer t.b.v.
ontspanning

Gezinshuizen & VPT
Vervoer ten behoeve van recreatieactiviteiten van de cliënt.
Bij het organiseren van collectieve activiteiten zal ook het vervoer
geregeld en vergoed worden. Het gaat dan om de volgende collectieve
activiteiten: Sinterklaasviering, Kerstviering, Soos, Zomerfeesten,
carnaval en kerstactiviteiten.

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Kunt u alleen naar een specialist of
therapeut? Maar hebt u moeite met het
uittrekken en aantrekken van kleding of
schoenen? Dan moet u door iemand
worden geholpen bij de specialist of
therapeut. U hoeft hiervoor niet te
betalen. Uw instelling hoeft hiervoor
ook niemand met u mee te sturen.

N.v.t.

Valt de behandeling door uw arts of
therapeut niet onder de AWBZ-zorg?
Dan betaalt u zelf het vervoer.
Uw zorgpolis geeft meer informatie over
vergoedingen voor vervoer per auto,
taxi of ambulance.

N.v.t.

De gemeente heeft voor vervoer binnen
de regio voorzieningen op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De gemeente bepaalt wanneer
vervoer naar sociale activiteiten
wordt vergoed. Sociaal vervoer buiten
de regio wordt mogelijk
gemaakt door Valys (www.valys.nl).

N.v.t.

Wilt u bijvoorbeeld de bruiloft van een
familielid bezoeken? En wilt u
begeleiding naar de bruiloft? Dan kunt
u dat altijd vragen aan de instelling. De
instelling kan u hierbij helpen, maar is
dat niet verplicht.

N.v.t.

Een vergoeding per km.

Niets.

Niets.

Niets.

ONTSPANNING EN VAKANTIES
2018
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Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Ontspanning /
Vrijetijdsbesteding

Gezinshuizen & VPT
De instelling zorgt voor ontspanning, zoals bingo of een muziekavond of
kaartavond. Deze activiteiten zijn afhankelijk van de mogelijkheden van
de bewoners. De directie van de instelling maakt hierover afspraken met
de cliëntenraad.
Ter verduidelijking: onder collectieve activiteiten worden verstaan de
Sinterklaasviering, Kerstviering, Soos, Zomerfeesten, carnaval en
kerstactiviteiten

2018

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Organiseert de instelling uitstapjes voor
de bewoners? Dan kunt u hieraan
deelnemen, maar u bent dit niet
verplicht. Gaat u met een uitstapje
mee? Dan kan de instelling hiervoor
een bijdrage vragen.

N.v.t.
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HULPMIDDELEN (alleen voor Gezinshuizen en VPT)
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Hulpmiddel voor
algemeen gebruik

Gezinshuizen & VPT
De instelling heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg te
kunnen geven aan cliënten. Een verpleeghuis zorgt bijvoorbeeld
voor douchestoelen. Een doveninstituut zorgt bijvoorbeeld
voor ringleidingen.

Hulpmiddel op maat
gemaakt of alleen
door u te gebruiken

Gezinshuizen
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt.
Bijvoorbeeld een speciale beenbeugel.
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat alleen door u kan
worden gebruikt vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld
incontinentiemateriaal, zoals luiers of matrasbeschermers.
Woont u in dezelfde instelling waar u ook wordt behandeld?
Dan vallen deze hulpmiddelen onder de AWBZ-zorg.
VPT & Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

Rolstoelen

Hulpmiddel in
verband met werk
personeel

Gezinshuis
Woont u in een instelling waar u ook wordt behandeld? Dan
krijgt u een rolstoel van de instelling, als dat nodig is.

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Niets.

N.v.t.

Andere hulpmiddelen worden vaak door
uw zorgpolis vergoed. Houd rekening
met een eventuele eigen bijdrage.

N.v.t.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Niets.

VPT
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

Gezinshuis en VPT
De instelling zorgt voor hulpmiddelen die zijn bedoeld om het
werk voor het personeel makkelijker te maken.
Extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

2018

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Niets.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.
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OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN
Onderwerp

Omschrijving; waar zorgt de instelling voor?

Geestelijke verzorging

Laatste zorg na
overlijden

2018

Wat betaalt u zelf?
(nieuwe cliënt)

Wat betaalt u bij een
eventuele verhuizing?

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.

Gezinshuis, VPT, extramurale zorg
De zorginstelling levert deze diensten niet.

De kosten zijn voor de cliënt/klant.

N.v.t.
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