Krijg je van ons ondersteuning bij wonen?
Wat betaalt Esdégé-Reigersdaal dan allemaal?
En wat moet je zelf betalen?
Daar zijn landelijke afspraken over.
Die volgen wij zoveel mogelijk.
We gaan uit van drie mogelijkheden:
1. verblijf en verblijf met behandeling
We ondersteunen je in een woning van ons.
Wij betalen heel veel.
Maar vooral persoonlijke dingen betaal je zelf.
2. VPT en VPT met behandeling
VPT staat voor Volledig Pakket Thuis.
We ondersteunen je dan alsof je woning van ons is.
Je betaalt dan zelf haast alles voor je woning.
En vooral persoonlijke dingen betaal je zelf.
Ben je ingeschreven met behandeling?
Dan betalen wij huisarts, medicijnen, hulpmiddelen…
Anders betaal jij die (of je verzekering).
3. MPT: Modulair Pakket Thuis (was vroeger extramuraal)
Je krijgt thuis ondersteuning op afspraak.
Veel kosten zijn voor jou.
Maar je betaalt een veel lagere eigen bijdrage Wlz.
Weet je niet wat voor jou geldt?
Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager.
Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan ben je kind en zijn jouw kosten voor je ouders en niet voor jou.
Zijn de kosten voor ons?
Dan nog kies en koop je zoveel mogelijk zelf.
Je krijgt dan een (vastgesteld) geldbedrag van ons.
Soms kun je iets ergens anders toch nog vergoed krijgen.
Zoals bij de gemeente, de belastingen of een verzekering.
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1. WONING EN INTERIEUR
Bij verblijf zijn kosten voor de woning, het onderhoud en de inrichting voor ons.
Het onderhoud van inrichting en inventaris betaal je wel zelf.
Ook alle kosten voor multimedia-apparatuur zijn voor jezelf.
Maar de aansluitingen horen bij de woning en zijn dus voor onze rekening.
Maak je gebruik van VPT of MPT?
Dan zijn vrijwel alle woning- en inrichtingskosten voor jouw rekening.
Maar je betaalt een kleinere eigen bijdrage aan de Wlz.
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Op de volgende bladzijde lees je nog meer hierover!

Zijn de kosten voor ons?
Maar kies en koop je zelf?
Dan krijg je geld voor de inrichting en aankleding van je woning.
We geven je dan eens in de tien jaar een renteloze lening.
Deze lening wordt in tien jaar kwijtgescholden.
Vertrek je eerder dan moet je een bedrag terugbetalen.
De lening
Standaardinrichting
431 euro
(zoals tafel, stoel, kast, bed, lampen, beddengoed, handdoeken ed)
Vloerbedekking
Raambekleding
Koelkast en kookapparatuur (als er een keuken is)
Totaalpakket

649 euro
431 euro
431 euro
1.942 euro

Wil je je eigen wandbekleding?
Dan verstrekken we 14,57 euro per behangrol.
Heb je door je beperking aparte wandbekleding en vloerbedekking nodig?
Dan zorgen wij ervoor. Je krijgt dan geen lening.
Zonwering is meestal geen noodzakelijke voorziening.
Vinden wij of een behandelend specialist of AVG-arts het toch wel nodig?
Dan zijn de kosten en het onderhoud van de zonwering voor onze rekening.
Woon je op Reigersdaal?
Dan krijg je van ons de spullen van de noodzakelijke inrichting.
Je kunt geen beroep doen op de geldelijke bijdrage.
Schoonmaken doe je zoveel mogelijk zelf.
Wat je niet zelf kunt, betalen wij.
Een telefoon is heel normaal.
Staat in je ondersteuningsplan dat je bereikbaar moet zijn?
Dan vergoeden wij 12,50 euro per maand (goedkoopste KPN-abonnement).
Moet je meer kosten maken, omdat het echt niet anders kan?
Dan worden die vergoed.

2. ETEN, DRINKEN EN VERZORGING
Bij Verblijf en VPT hoort ook dat wij je eten en drinken betalen.
Dan gaat het wel om gezonde en reguliere voeding.
We houden natuurlijk zoveel mogelijk rekening met je wensen en overtuiging.
Extraatjes zijn voor eigen rekening.
Zo ook alle verzorging die niet bij onze ondersteuning hoort (haar, make-up).
Cliënten met MPT betalen het meeste zelf.
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Zijn de kosten voor ons?
Maar doe je wel zelf de boodschappen en het huishouden?
Dan krijg je van ons daarvoor per maand 201 euro.
Dat is ook voor WC-papier en schoonmaakmiddelen.
Onze AVG of diëtist bepaalt of een dieet medisch noodzakelijk is.
Ben je elders onder behandeling?
Dan volgen we het advies van die behandelend medisch specialist.
Het merk dieetvoeding stellen wij vast.
Op de volgende bladzijde lees je nog meer hierover!

Doe je zelf de was, maar wel met onze apparatuur?
Dan betaal je ons 9,10 euro per maand.
Doen wij je was? Dan betaal je 82,30 euro per maand.
Was je zelf, met je eigen apparatuur?
Dan geven wij 9,10 euro per maand voor het platgoed (beddengoed, handdoeken, etc.).
3. HULP EN HULPMIDDELEN
Heb je begeleiding nodig naar een arts of therapeut buiten de instelling?
Dan gaan we ervan uit dat er familie of iemand uit je netwerk meegaat.
Als dat niet mogelijk is, dan gaat iemand van ons mee.
De vervoerskosten betalen wij als je ook bij ons bent ingeschreven voor ‘behandeling’.

Je betaalt zelf medicijnen en eerstelijns hulpverlening.
Dat zijn hulpverleners waar je zonder verwijsbrief naar toe kan, zoals de huisarts.
Ben je ingeschreven met ‘behandeling'?
Dan betalen wij medicijnen en eerstelijns hulpverlening.

Bij cliënten met MPT zijn hulpmiddelen voor eigen rekening.
Gaat het om verblijf of VPT?
Dan betalen wij algemene hulpmiddelen en hulpmiddelen voor medewerkers.
Dat doen we alleen als er geen andere instantie is die ze betaalt.
Ben je ingeschreven met behandeling?
Dan betalen wij noodzakelijke individuele hulpmiddelen.
De clustermanager beslist of het noodzakelijk is.
Een deskundige adviseert, zoals onze ergotherapeut.
Ben je ergens anders onder behandeling?
Dan volgen we ook het advies van de medisch specialist daar.
Het merk hulpmiddel stellen wij vast.
Ook betalen wij rolstoelen en eenmalige hulpmiddelen (zoals incontinentiemateriaal).
Dit geldt alleen als je bent ingeschreven met 'behandeling'!
Zo niet, dan zijn ze voor jouw rekening.

4. ONTSPANNING, VRIJE TIJD, VERZEKERINGEN, GELD, OVERIGE
Veel kosten voor ontspanning en vrije tijd betaal jezelf.
Gaat het om een begeleidingsdoel uit je ondersteuningsplan?
Dan betalen we soms wel de begeleidingskosten en vervoerskosten.
Maar jij betaalt je deelname.
Je betaalt een bijdrage voor activiteiten die wij organiseren.
Organiseren wij de vakantie, dan betaal je de extra kosten.
Dat zijn ook de extra kosten voor begeleiding.
Organiseren wij de vakantie niet, dan betaal je je vakantie zelf.
Heb je een uitje naar familie of theater of ga je winkelen?
Bij zulke uitjes betaal jij het vervoer en de begeleiding.
Wij bieden Geestelijke Verzorging aan op onze kosten.
Maar kies je voor een andere vorm, dan betaal je zelf.
Ook de administratie van de Wlz-zorg betalen wij.
Andere administratie betaal je zelf.
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Op de volgende bladzijde lees je nog meer hierover!

We hebben een gezamenlijke verzekering voor inboedel.
Deze is gratis voor verblijfscliënten (dus niet voor VPT en MPT).
Wel betaal je zelf het eigen risico van 100 euro per geval.
We hebben ook één grote verzekering voor ongevallen.
Die is voor alle cliënten met een CIZ-indicatie.
Ook is er zo’n reisverzekering voor in Europa voor alle cliënten.
De reis moet dan wel door ons georganiseerd zijn.
Je moet wel vooraf melden wanneer en waarheen je reist.

Extra kosten in de vakantie zijn kosten bovenop de kosten in de instelling.
Extra begeleidingskosten worden begroot en vooraf met je besproken.
Wil je met een andere zorgorganisatie op vakantie?
Dan heb je onze toestemming nodig.
Althans, als je dat wilt betalen van geld dat wij voor jouw verblijf krijgen.
We geven alleen toestemming als onze kosten dan echt lager worden.

Wil je dat wij je geld beheren?
Dat kost je 73,51 euro per jaar.
Hiervoor is de Regeling Beheer Cliëntengelden van Esdégé-Reigersdaal.

Het kan zijn dat wij je vragen te verhuizen.
Heb je daardoor onontkoombare extra inrichtingskosten?
Dan kun je een aanvullende vergoeding krijgen.
Dit moet je wel bespreken voordat je gaat verhuizen.
We betalen niet achteraf een vergoeding.

5. VERVOER VAN EN NAAR DAGBESTEDING

Het vervoer van en naar je dagbesteding betalen wij.
Maar…
1. Je moet dan wel een indicatie voor vervoer hebben.
Heb je geen indicatie?
Dan betaal je zelf, als je toch met ons vervoer meerijdt.
2. We zoeken passende dagbesteding zo dichtbij mogelijk.
Wil je zelf naar dagbesteding verder weg?
Dan betaal je de extra reiskosten.
3. Ons busje brengt je van je huis naar je dagbesteding en terug.
Wil je je ergens anders laten afzetten?
Dan betaal je de extra reiskosten.
4. Het vervoer gebeurt rond het begin en het einde van de dagbesteding.
Wil je het eerder of later?
Dan betaal je de extra kosten zelf.
Extra kosten van het vervoer:
per kilometer zonder rolstoel
per kilometer met rolstoel

