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KOSTENVERDELING Esdégé-Reigersdaal en Cliënten 
 
De nieuwe afspraken rondom de kostenverdeling tussen Esdégé-Reigersdaal en de cliënten zijn vooral gebaseerd op het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. Voor dit 
uitgangspunt is gekozen om de vergelijking tussen Esdégé-Reigersdaal-specifieke oplossingen en de algemene regelingen gemakkelijker te maken. 
De nieuwe regeling is ook gebaseerd op de regeling Kostenverdeling tussen instelling en cliënt. 
Verder vindt Esdégé-Reigersdaal het belangrijk dat bij zoveel mogelijk afspraken de eigen inbreng van cliënten zichtbaar is en blijft. Er is daarom wederom gekozen om daar 
waar de kosten voor rekening van Esdégé-Reigersdaal komen, door middel van een vaste bijdrage aan de cliënt de eigen inbreng van cliënt en/of familie voorop te stellen. 
 
Het is onmogelijk om alle mogelijke situaties te behandelen. Er blijft altijd ruimte voor interpretatieverschillen. In die zin moet onderstaande regeling dan ook gezien worden als 

een leidraad voor overleg bij afwijkende situaties. 
 
Het Wlz-kompas is gericht op reguliere verblijfscliënten met of zonder de functie behandeling. Omdat veel cliënten van Esdégé-Reigersdaal gebruik maken van het 
verblijfspakket thuis (VPT) of extramurale financiering, zijn de afspraken in het Wlz-kompas doorgetrokken naar andere financieringsvormen. Verder is de afgelopen jaren 
gebleken dat voor kinderen soms andere afspraken moeten worden gemaakt. Hiermee is in de regeling ook rekening gehouden. 
 
 

Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

WONING Huurkosten (of hypotheekkosten) 

woning 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

WONING Gas, water en licht woning Esdégé-Reigersdaal Cliënt Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

WONING Belastingen en heffing voor de 
woning zelf die niet voor rekening 
van de verhuurder komen 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

WONING Onderhoud woning (dat niet voor 
rekening van de verhuurder komt) 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

WONING Aanpassingskosten van de woning 
vanwege de ziekte of aandoening 
(zoals een aangepast toilet) 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt [2] Esdégé-Reigersdaal Cliënt [2] 

WONING Wandafwerking woning Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 
vergoeding voor een 
standaard 
wandafwerking indien 
cliënt zelf zorgdraagt 
voor de 
wandafwerking) [3] 

Cliënt Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 
vergoeding voor een 
standaard 
wandafwerking indien 
cliënt zelf zorgdraagt 
voor de 
wandafwerking) [3] 

Cliënt 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

WONING Inrichting en inventaris van de 
woning, inclusief raambekleding 
en vloerbedekking 

Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 
vergoeding voor een 
standaard inrichting 
indien cliënt zelf 
zorgdraagt voor de 
inrichting) [3] 

Cliënt Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 
vergoeding voor een 
standaard inrichting 
indien cliënt zelf 
zorgdraagt voor de 
inrichting) [3] 

Cliënt 

WONING Onderhoud inrichting en inventaris 
van de woning  

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

WONING Hulpmiddelen voor de 
medewerkers, zoals tilliften, 
hoog/laagbedden ed. 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 
(indien op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal én 
deze kosten niet door 
andere instanties 
gefinancierd worden 
[2] 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt [2] 

WONING Inrichting keuken: kookapparatuur 
en koelkast 

Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 

vergoeding indien 
cliënt zelf zorgdraagt 
voor de aankoop) [3] 

Cliënt Esdégé-Reigersdaal 
(cliënt ontvangt een 

vergoeding indien 
cliënt zelf zorgdraagt 
voor de aankoop) [3] 

Cliënt 

WONING Overige kosten keukeninrichting Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

CENTRALE RUIMTEN Kosten en inrichting Centrale 
ruimten, incl. multimedia 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 

SCHOONMAAK Schoonmaakkosten (incl. 
schoonmaakbenodigdheden) 

Esdégé-Reigersdaal. 
Cliënten die zelf 
kunnen schoonmaken 
of daarbij kunnen 
helpen, leveren een 
bijdrage aan de 

schoonmaak. [4] 

Esdégé-Reigersdaal. 
Cliënten die zelf 
kunnen schoonmaken 
of daarbij kunnen 
helpen, leveren een 
bijdrage aan de 

schoonmaak. [4] 

Esdégé-Reigersdaal. 
Cliënten die zelf 
kunnen schoonmaken 
of daarbij kunnen 
helpen, leveren een 
bijdrage aan de 

schoonmaak. [4] 

Cliënt 

PERSOONLIJK ALARM Kosten aanschaf en gebruik van 
persoonlijk alarm op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Cliënt [11] 

PERSOONLIJK ALARM Kosten aanschaf en gebruik van 
persoonlijk alarm op verzoek van 
cliënt 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

VERZEKERINGEN Opstalverzekering bij eigendom 
van de woning 

Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Cliënt Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Cliënt 

VERZEKERINGEN Opstalverzekering Verhuurder of 
eigenaar van de 
woning 

Verhuurder of 
eigenaar van de 
woning 

Verhuurder of 
eigenaar van de 
woning 

Verhuurder of eigenaar 
van de woning 

VERZEKERINGEN Inboedelverzekering Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Cliënt Esdégé-Reigersdaal 5] Cliënt 

VERZEKERINGEN Aansprakelijkheidsverzekering Cliënt Cliënt Meestal meeverzekerd 
op polis ouder(s) 

Cliënt 

VERZEKERINGEN Ongevallenverzekering Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Esdégé-Reigersdaal [5] 

VERZEKERINGEN Reisverzekering Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Esdégé-Reigersdaal 
[5] 

Cliënt 

VERZEKERINGEN Zorgverzekering (incl. eventuele 
aanvullende zorgverzekeringen) 

Cliënt Cliënt Meeverzekerd op polis 
ouder(s) 

Cliënt 

MULTIMEDIA Aanleg aansluitingen voor 
televisie, radio, telefoon en 
computer 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

MULTIMEDIA Aanschaf, onderhoud en reparatie 
apparatuur 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

MULTIMEDIA Abonnements- en gesprekskosten Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

MULTIMEDIA Kosten telefoon- en/of 
internetgebruik als onderdeel van 
de begeleiding opgenomen in het 
ondersteuningsplan 

Esdégé-Reigersdaal 
ter hoogte van het 
goedkoopste 
abonnement [6] 

Esdégé-Reigersdaal 
ter hoogte van het 
goedkoopste 
abonnement [6] 

Esdégé-Reigersdaal 
ter hoogte van het 
goedkoopste 
abonnement [6] 

Cliënt 

ETEN EN DRINKEN Gezond ontbijt, lunch en diner, 
incl. reguliere dranken (koffie, 
thee en frisdrank), fruit en 
gezonde tussendoortjes 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 
dan betaalt Esdégé-

Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 
dan betaalt Esdégé-

Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 
dan betaalt Esdégé-

Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Cliënt 

ETEN EN DRINKEN Extra snacks, extra maaltijden en 
alcoholische dranken en andere 
luxe voedingsmiddelen 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

ETEN EN DRINKEN Medisch noodzakelijk dieet [8]  Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Cliënt [9] 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

ETEN EN DRINKEN Niet-medisch noodzakelijk dieet Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

ETEN EN DRINKEN Persoonlijke wensen cliënten, 
bijvoorbeeld vanwege het geloof 

Esdégé-Reigersdaal 
probeert binnen 
redelijke 
organisatorische en 
financiële grenzen 
persoonlijke wensen te 

honoreren 

Esdégé-Reigersdaal 
probeert binnen 
redelijke 
organisatorische en 
financiële grenzen 
persoonlijke wensen te 

honoreren 

Esdégé-Reigersdaal 
probeert binnen 
redelijke 
organisatorische en 
financiële grenzen 
persoonlijke wensen 

te honoreren 

Cliënt 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Haarverzorgingsproducten Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Haarverzorging indien de cliënt de 
haren niet zelf kan verzorgen 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Cliënt 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Kapper op verzoek van de cliënt Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Voetverzorging vanwege de ziekte 
of aandoening of als de cliënt niet 
zelf de voeten kan verzorgen 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Cliënt [11] 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Voetverzorging als onderdeel van 
de behandeling van de 
lichamelijke aandoening of ziekte 
op medische indicatie 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[11] 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[11] 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[11] 

Cliënt [11] 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Overige verzorgingsproducten die 
direct samenhangen met de zorg 
(zoals handschoenen 
medewerkers) 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Toiletpapier Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 

dan betaalt Esdégé-
Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 

dan betaalt Esdégé-
Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf 
boodschappen doet, 

dan betaalt Esdégé-
Reigersdaal een 
maandelijkse bijdrage) 
[7] 

Cliënt 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 

Overige persoonlijke 
verzorgingsproducten 
(doucheschuim, shampoo, zeep, 
scheerbenodigdheden, 
gebitsverzorging etc.) 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

WASVERZORGING Reguliere was-, droog- en 
strijkkosten van kleding 

Cliënt [12] Cliënt [12] Ouders(s) [12] Cliënt 

WASVERZORGING Wassen, drogen en strijken van 
kleding die door Esdégé-
Reigersdaal is aangeschaft, zoals 
krab- en scheurpakken 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Nvt 

WASVERZORGING Extra was-, droog- en strijkkosten 
die samenhangt met de ziekte, 
aandoening of beperking 

Esdégé-Reigersdaal 
(indien de was door 
Esdégé-Reigersdaal 
wordt verzorgd.) [12] 

Esdégé-Reigersdaal 
(indien de was door 
Esdégé-Reigersdaal 
wordt verzorgd.) [12] 

Esdégé-Reigersdaal 
(indien de was door 
Esdégé-Reigersdaal 
wordt verzorgd.) [12] 

Cliënt 

WASVERZORGING Was-, droog- en strijkkosten van 
platgoed (beddengoed, 
handdoeken ed.) 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf de 
was doet dan betaalt 

Esdégé-Reigersdaal 
een maandelijkse 
bijdrage) [13] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de cliënt zelf de 
was doet dan betaalt 

Esdégé-Reigersdaal 
een maandelijkse 
bijdrage) [13] 

Esdégé-Reigersdaal 
(als de ouder zelf de 
was doet dan betaalt 

Esdégé-Reigersdaal 
een maandelijkse 
bijdrage) [13] 

Cliënt 

HULP BUITEN DE 
INSTELLING 

Begeleiding bij bezoek aan arts of 
therapeut als cliënt niet alleen kan 
reizen of niet alleen het gesprek 
kan voeren met arts of therapeut 

Bij voorkeur familie of 
netwerk cliënt; indien 
niet mogelijk: Esdégé-
Reigersdaal 

Bij voorkeur familie of 
netwerk cliënt; indien 
niet mogelijk: Esdégé-
Reigersdaal 

Bij voorkeur ouder(s), 
familie of netwerk 
cliënt; indien niet 
mogelijk: Esdégé-
Reigersdaal 

Bij voorkeur familie of 
netwerk cliënt. Indien 
niet mogelijk: Esdégé-
Reigersdaal als 
onderdeel van de 
ondersteuning mits 
opgenomen in het 
ondersteuningsplan. 

HULP BUITEN DE 

INSTELLING 

Overige begeleiding bij bezoek 

aan arts of therapeut, zoals hulp 
bij het uit- en/of aankleden 

Arts of therapeut Arts of therapeut Arts of therapeut Arts of therapeut 

HULP BUITEN DE 
INSTELLING 

Vervoerskosten als de behandeling 
uit de Wlz wordt gefinancierd 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Nvt 

HULP BUITEN DE 
INSTELLING 

Vervoerskosten als de behandeling 
niet uit de Wlz wordt gefinancierd 

Cliënt [14] Cliënt [14] Ouder(s) [14] Cliënt [14] 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

SOCIALE 
ACTIVITEITEN 

Vervoerskosten naar sociale 
activiteiten, zoals familie- of 
theaterbezoek, maar ook 
activiteiten zoals kleding kopen 

Cliënt [15] Cliënt [15] Ouder(s) [15] Cliënt [15] 

SOCIALE 
ACTIVITEITEN 

Begeleidingskosten bij sociale 
activiteiten, zoals familie- of 
theaterbezoek, maar ook 

activiteiten zoals kleding kopen 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

SOCIALE 
ACTIVITEITEN 

Opgenomen in het 
ondersteuningsplan van de cliënt 
als begeleidingsdoel (begeleidings- 
en vervoerskosten) [16] 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 

ONTSPANNING Door Esdégé-Reigersdaal 
georganiseerd (deelname op basis 
van vrijwilligheid) 

Cliënt betaalt een 
bijdrage in de kosten 
[17] 

Cliënt betaalt een 
bijdrage in de kosten 
[17] 

Ouder(s) betaalt een 
bijdrage in de kosten 
[17] 

Cliënt betaalt een 
bijdrage in de kosten 
[17] 

ONTSPANNING Opgenomen in het 
ondersteuningsplan van de cliënt 
als begeleidingsdoel (begeleidings- 

en vervoerskosten) [16] 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 

ONTSPANNING Opgenomen in het 
ondersteuningsplan van de cliënt 
als begeleidingsdoel 
(lidmaatschaps-, abonnements- 
en/of toegangskosten voor de 
cliënt) [16] 

Cliënt Cliënt Ouders(s) Cliënt 

ONTSPANNING Door cliënt of diens netwerk 
georganiseerd 

Cliënt Cliënt Ouder(s) Cliënt 

VAKANTIE Door Esdégé-Reigersdaal 
georganiseerd 

Extra kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Cliënt [18] 

Extra kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Cliënt [18] 

Extra kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Ouder(s) [18] 

Extra kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Cliënt [18] 

VAKANTIE Door cliënt of diens netwerk 
georganiseerd 

Alle kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Cliënt [18], [19] 

Alle kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Cliënt [18], [19] 

Alle kosten (incl. 
kosten begeleiding): 
Ouder(s) [18], [19] 

Alle kosten (incl. kosten 
begeleiding): Cliënt 
[18], [19] 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

MEDISCHE KOSTEN Eerstelijns hulpverlening en 
medicijnen 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[20] 

Cliënt [20] Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling:Ouder(s) 
[20] 

Cliënt of diens 
ziektekostenverzekeraar 

HULPMIDDELEN Voor algemeen gebruik die niet 

zijn aangepast aan de ziekte, 
aandoening of beperking van de 
cliënt (zoals douchestoelen) 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Cliënt [11]  

HULPMIDDELEN Aangepaste hulpmiddelen 
bestemd voor individueel gebruik 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal  
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[10] 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[10] 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: 
Ouders(s) [10] 

Cliënt [11] 

HULPMIDDELEN Hulpmiddelen die eenmalig 
worden gebruikt (zoals 

incontinentiemateriaal) 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-

Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[11] 

Cliënt [20] Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-

Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Ouder(s) 
[11] 

Cliënt [11] 

HULPMIDDELEN Rolstoelen (individueel) Inschrijving met of 
zonder behandeling: 
Esdégé-Reigersdaal 
[21] 

Inschrijving met 
behandeling: Esdégé-
Reigersdaal 
Inschrijving zonder 
behandeling: Cliënt 
[21] 

Inschrijving met of 
zonder behandeling: 
Esdégé-Reigersdaal 
[21] 

Cliënt [21] 

HULPMIDDELEN Hulpmiddelen voor de 
medewerkers, zoals tilliften, 
hoog/laagbedden ed. 

Esdégé-Reigersdaal Indien op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal én 
deze kosten niet door 
andere instanties 
gefinancierd worden: 
Esdégé-Reigersdaal 
Anders: Cliënt [2] 

Esdégé-Reigersdaal Cliënt [11] 
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Soort kosten Omschrijving Cliënten die gebruik 
maken van de 
functie verblijf 

Cliënten die gebruik 
maken van VPT 

Kinderen (<18 
jaar) die gebruik 
maken van de 
functie verblijf [1] 

Cliënten die gebruik 
maken van 
extramurale functies 

VERHUISKOSTEN Directe verhuiskosten (zoals het 
inpakken, vervoer en uitpakken) 

Op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal: 
Esdégé-Reigersdaal; 
op verzoek van cliënt: 
Cliënt 

Op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal: 
Esdégé-Reigersdaal; 
op verzoek van cliënt: 
Cliënt 

Op verzoek van 
Esdégé-Reigersdaal: 
Esdégé-Reigersdaal; 
op verzoek van cliënt: 
Cliënt 

Nvt 

VERHUISKOSTEN Bijkomende verhuiskosten, zoals 
extra inrichtingskosten 

Voor de 
inrichtingskosten kan 

een aanvulling op de 
vaste vergoeding in de 
vorm van de 
verstreken termijnen 
worden verstrekt. [3], 
[22] 

Cliënt [22] Voor de 
inrichtingskosten kan 

een aanvulling op de 
vaste vergoeding in de 
vorm van de 
verstreken termijnen 
worden verstrekt. [3], 
[22] 

Nvt 

OVERIGE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN 

Geestelijke verzorging indien cliënt 
geen gebruik kan of wil maken 
van de in de maatschappij 
gebruikelijke geestelijke 
verzorging 

Esdégé-Reigersdaal op 
basis van het 
beschikbare aanbod 
binnen Esdégé-
Reigersdaal 

Esdégé-Reigersdaal op 
basis van het 
beschikbare aanbod 
binnen Esdégé-
Reigersdaal 

Esdégé-Reigersdaal op 
basis van het 
beschikbare aanbod 
binnen Esdégé-
Reigersdaal 

Esdégé-Reigersdaal op 
basis van het 
beschikbare aanbod 
binnen Esdégé-
Reigersdaal 

OVERIGE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN 

Administratiekosten inzake de 
levering van de Wlz-gefinancierde 
zorg 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 

OVERIGE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN 

Overige administratiekosten, zoals 
het beheer en de administratie 
van de financiën van cliënten 

Cliënt [23] Cliënt [23] Ouder(s) [23] Cliënt [23] 

OVERIGE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN 

Laatste zorg na overlijden: het 
schouwen door een arts en zo 
nodig klaarmaken voor transport 
en koeling van het lichaam, 
eventuele coördinerende 
activiteiten 

Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal Nabestaanden [24] 

OVERIGE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN 

Kosten na het overlijden: het 
afleggen en opbaren van het 
lichaam, begrafenis of crematie, 
steen of urn 

Nabestaanden [24] Nabestaanden [24] Nabestaanden [24] Nabestaanden [24] 

VERVOERSKOSTEN De kosten van het vervoer van en 
naar Wlz-gefinancierd werk en/of 
Wlz-gefinancierde dagbesteding 

Esdégé-Reigersdaal 
[25] 

Esdégé-Reigersdaal 
[25] 

Esdégé-Reigersdaal 
[25] 

Esdégé-Reigersdaal 
[25] 
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Alle genoemde bedragen betreffende prijspeil 2022 

1] KINDEREN 

In het algemeen maken kinderen geen gebruik van de functie verblijf op basis van VPT. Wanneer daar wel sprake van is, wordt verwezen naar de kolom VPT. 

2] WONING, aanpassingskosten 

Voor een bijdrage in de aanpassingskosten van woningen kan in bepaalde situaties een beroep worden gedaan op gemeentelijke voorzieningen. 

3] WONING, bijdrage inrichtingskosten 

Esdégé-Reigersdaal verstrekt maximaal eens in de tien jaar een bijdrage in de inrichtingskosten en aankleding van de woning. Bij vertrek binnen tien jaar, geldt een 
terugbetalingsverplichting. 
 
De lening is als volgt opgebouwd: 

Standaardinrichting (zoals tafel, stoel, kledingkast, bed, lampen, beddengoed, 
handdoeken ed) 

 
447 euro 

Vloerbedekking  674 euro 

Raambekleding 447 euro 

Koelkast en kookapparatuur (indien sprake is van een keuken) 447 euro 

Totaalpakket 2.015 euro 

 
Esdégé-Reigersdaal verstrekt een bijdrage voor de wandafwerking ad. 15,12 euro per behangrol indien de cliënt kiest voor een eigen wandbekleding. 

Het is mogelijk dat vanwege de beperking van de cliënt en/of de noodzakelijke hulpmiddelen er eisen gesteld worden aan wandbekleding en vloerbedekking. In dat geval 
komen de kosten voor rekening van Esdégé-Reigersdaal en kan geen lening voor deze onderdelen worden verstrekt. 
Zonwering is geen noodzakelijke voorziening tenzij de gezondheid en/of welbevinden van cliënt en/of medewerkers schade leidt. Indien daar sprake van is komen de kosten en 
het onderhoud van de zonwering voor rekening van Esdégé-Reigersdaal. 
Voor cliënten die op het Reigersdaalterrein wonen, wordt de noodzakelijke inrichting in natura verstrekt en kan geen beroep worden gedaan op de bijdrage in de 
inrichtingskosten. 

4] SCHOONMAAK 

Esdégé-Reigersdaal betaalt geen vergoeding voor het doen van de schoonmaak of hulp bij de schoonmaak door cliënten. Als de cliënt niet in staat is zelf schoon te maken dan 
wel daarbij te helpen, komen de kosten van schoonmaak voor rekening van Esdégé-Reigersdaal. 

5] VERZEKERINGEN 

Esdégé-Reigersdaal heeft een collectieve verzekering voor inboedel afgesloten, waar verblijfscliënten gratis gebruik van kunnen maken. Er is sprake van een eigen risico van 
250 euro per geval voor de inboedelverzekering. Dit eigen risico komt voor rekening van de cliënt, indien sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. 
Daarnaast heeft Esdégé-Reigersdaal een collectieve verzekering voor ongevallen afgesloten die geldt voor alle cliënten met een CIZ-indicatie. 
Ook is een collectieve reisverzekering met Europadekking voor alle cliënten afgesloten mits de vakantiegegevens (verblijfplaats en reisdata) vooraf zijn gemeld aan de 
financiële administratie en sprake is van een door Esdégé-Reigersdaal georganiseerde reis. 
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6] MULTIMEDIA 

Esdégé-Reigersdaal gaat er van uit dat het bezit van een telefoon tot de normale levensstandaard behoort. De vergoeding van de kosten van de in het ondersteuningsplan 
beschreven noodzakelijke bereikbaarheid bedraagt 15,00 euro per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het goedkoopste mobiele telefoonabonnement van de KPN. 

7] VOEDING, PERSOONLIJKE VERZORGING EN OVERIGE KOSTEN HUISHOUDEN 

Indien de cliënt volledig en zelf zorgdraagt voor het huishouden en de boodschappen, verstrekt Esdégé-Reigersdaal een bijdrage in de kosten van het huishouden van 209 euro 
per maand. Dit bedrag is incl. de aanschaf van eventuele schoonmaakmiddelen, incl. toiletpapier. 

8] VOEDING vaststelling medisch noodzakelijk dieet 

Of sprake is van een medisch noodzakelijk dieet, wordt beoordeeld door een Arts Verstandelijk Gehandicapten en/of diëtist van Esdégé-Reigersdaal. Als de cliënt elders onder 

behandeling is én er sprake is van een door de behandelend medisch specialist voorgeschreven medisch noodzakelijk dieet, wordt dit advies gevolgd. Het merk van het 
medisch noodzakelijke dieet wordt door Esdégé-Reigersdaal vastgesteld. 

9] VOEDING, kosten medisch noodzakelijk dieet 

Kosten van een medisch noodzakelijk dieet worden vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Indien dat niet het geval is, kan onderzocht worden of gebruik gemaakt kan 
worden van fiscale regelingen op dit gebied. 

10] INDIVIDUELE HULPMIDDELEN 

Over de noodzaak van een medisch hulpmiddel wordt besloten door de clustermanager op advies van een ergotherapeut van Esdégé-Reigersdaal. Als de cliënt elders onder 
behandeling is én er sprake is van een door de behandelend medisch specialist voorgeschreven noodzakelijk individueel hulpmiddel, wordt dit advies gevolgd. Het merk van het 
individuele hulpmiddel wordt door Esdégé-Reigersdaal vastgesteld. 

11] PERSOONLIJKE VERZORGING EN HULPMIDDELEN 

Kosten die voor rekening van de cliënt komen en verband houden met de beperking of ziekte van de cliënt, kunnen veelal worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. 
Indien de ziektekostenverzekering of de aanvullende verzekering de kosten niet vergoedt, kan soms gebruik gemaakt worden van fiscale regelingen op dit gebied. 

12] WASKOSTEN, was door Esdégé-Reigersdaal 

Voor een eenpersoonshuishouden is door middel van onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat één wasbeurt per week voor alleen kleding gebruikelijk is. 
Indien de cliënt de was zelf doet met behulp van door Esdégé-Reigersdaal ter beschikking gestelde apparatuur en middelen, bedraagt de maandelijkse bijdrage van de cliënt 
aan Esdégé-Reigersdaal 9,47 euro. 
Indien de cliënt de was niet zelf kan of wil doen, bedraagt de maandelijkse bijdrage van de cliënt 86,57 euro. Dit bedrag is incl. de extra inzet van huishoudelijk medewerkers 

voor het doen van de was incl. drogen, strijken en vouwen. Indien de clïënt wel zelf wil én kan wassen, maar er geen apparatuur aanwezig is, dan bedraagt de maandelijkse 
bijdrage van de cliënt aan Esdégé-Reigersdaal 9,47 euro. 

13] WASKOSTEN, was door cliënt 

Indien de cliënt de volledige was zelf doet met eigen apparatuur, bedraagt de maandelijkse bijdrage van Esdégé-Reigersdaal 9,47 euro ter compensatie van de waskosten voor 
het platgoed. 
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14] HULP BUITEN DE INSTELLING, vervoerskosten 

Voor een vergoeding in de vervoerskosten ten behoeve van hulp buiten de instelling kan soms een beroep gedaan worden op de ziektekostenverzekeraar. Indien de 
ziektekostenverzekering of de aanvullende verzekering de kosten niet vergoedt, kan soms gebruik gemaakt worden van fiscale regelingen op dit gebied. 
Indien Esdégé-Reigersdaal voor het vervoer zorgdraagt, is het Code Vervoer van Esdégé-Reigersdaal van kracht. 

15] SOCIALE ACTIVITEITEN, vervoerskosten 

Voor een vergoeding in de vervoerskosten ten behoeve van sociale activiteiten kan soms een beroep gedaan worden op de gemeente. 
Indien Esdégé-Reigersdaal voor het vervoer zorgdraagt, is het Code Vervoer van Esdégé-Reigersdaal van kracht. 

16] BEGELEIDINGSDOEL in ondersteuningsplan 

Het is mogelijk dat activiteiten die in principe voor rekening van de cliënt komen, als begeleidingsdoel in het ondersteuningsplan zijn opgenomen. Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake als de cliënt zelfstandig activiteiten wil kunnen verrichten en het zelfstandig kunnen verrichten van deze activiteiten als begeleidingsdoel in het ondersteuningsplan is 
opgenomen. De uren die besteed worden aan het bereiken van het begeleidingsdoel en de eventueel bijkomende vervoerskosten, komen voor rekening van Esdégé-
Reigersdaal totdat het doel bereikt is. 

17] ONTSPANNING door Esdégé-Reigersdaal 

De afdeling Ontspanning en beweging organiseert veel activiteiten waar cliënten aan mee kunnen doen. Cliënten kunnen lid worden van clubs waarvoor een jaarlijkse 
lidmaatschapsvergoeding wordt betaald. De hoogte is afhankelijk van de soort club. Voor jaarlijkse activiteiten kan een eenmalige bijdrage van cliënten worden gevraagd. Een 
eventuele bijdrage aan door het cluster georganiseerde ontspanningsactiviteiten wordt vastgesteld in overleg met de cliëntenraad of verwantenraad van het cluster. 
Indien Esdégé-Reigersdaal voor het vervoer zorg draagt, is het Code Vervoer van Esdégé-Reigersdaal van kracht. 

18] VAKANTIE 

Extra kosten zijn kosten die bovenop de normale kosten in de instelling komen. De extra kosten van cliënten kunnen bestaan uit de verblijfskosten, entreegelden, 
consumpties e.d. voor de deelnemende cliënten. Deze kosten komen voor rekening van de cliënt/ouder(s). 
De extra begeleidingskosten, zoals verblijfskosten van begeleiders en extra salariskosten, worden aan de cliënten in rekening gebracht. Deze extra begeleidingskosten worden 
vooraf begroot en met de deelnemende cliënten besproken. Indien de werkelijke extra kosten van de begeleiding hoger zijn dan de vooraf vastgestelde begroting, moeten 
deze te wijten zijn aan omstandigheden die vooraf niet te voorzien waren en kunnen alleen in deze situatie aan cliënten in rekening worden gebracht. 
Indien Esdégé-Reigersdaal voor het vervoer zorg draagt, is het Code Vervoer van Esdégé-Reigersdaal van kracht. 

19] VAKANTIE, door een andere zorgorganisatie 

Indien de cliënt een vakantie boekt via een andere zorgorganisatie en deze vakantie deels vanuit de indicatie van de cliënt gefinancierd moet worden, is voorafgaande 
toestemming van Esdégé-Reigersdaal noodzakelijk. Deze toestemming zal alleen verleend worden indien sprake is van minder begeleidingskosten voor Esdégé-Reigersdaal 

vanwege het feit dat de cliënt niet aanwezig is. Als de dienstverlening vanuit een team wordt verleend en de overige cliënten gaan niet op vakantie, zal er vaak geen sprake 
zijn van minder begeleidingskosten voor Esdégé-Reigersdaal vanwege de afwezigheid van de cliënt en zal geen toestemming verleend kunnen worden. 

20] MEDISCHE KOSTEN 

Indien de cliënt is ingeschreven voor de functie Verblijf met behandeling komen de kosten van de eerstelijns medische zorg voor rekening van Esdégé-Reigersdaal. Esdégé-
Reigersdaal hanteert de CVZ-regeling voor medicijnvergoeding bij de keuze van medicijnen voor de cliënt. 
Eerstelijns medische zorg is de rechtstreeks toegankelijke zorg waarvoor geen verwijsbrief nodig is. 
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Indien de cliënt niet is ingeschreven voor de functie Verblijf met behandeling, komen alle medische kosten voor rekening van de ziektekostenverzekeraar van de cliënt op basis 
van de polisvoorwaarden van de betreffende ziektekostenverzekeraar. Het is daarom mogelijk dat de cliënt een eigen bijdrage voor de medische kosten moet betalen. 

21] HULPMIDDELEN, rolstoelen ed. 

Voor een bijdrage in de aanschaf en het onderhoud van individuele rolstoelen en andere hulpmiddelen kan in bepaalde situaties een beroep worden gedaan op Wlz 
voorzieningen. Ook kunnen bepaalde kosten ten laste van de zorgpolis worden gebracht. 

22] VERHUISKOSTEN. 

Indien de verhuizing op verzoek van Esdégé-Reigersdaal plaatsvindt én er sprake is van onontkoombare extra inrichtingskosten, zoals een nieuwe vloerbedekking, én de 
aanvulling op de inrichtingskosten onvoldoende is om deze extra kosten te compenseren, behoort een aanvullende bijdrage (tot een maximum van de bij punt 3 genoemde 

bedragen) naar redelijkheid en billijkheid tot de mogelijkheden. De eventuele aanvullende vergoeding wordt in een vroegtijdig stadium besproken en wordt niet achteraf 
toegekend. 

23] OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN, administratie 

Esdégé-Reigersdaal kan op verzoek van de cliënt de administratie van de bankrekening voor reguliere ontvangsten en uitgaven verzorgen. De cliënt betaalt hiervoor een 
bijdrage van 77,45 euro per jaar. Voor meer informatie en de voorwaarden wordt verwezen naar de Regeling Beheer Cliëntengelden van Esdégé-Reigersdaal. 
Voor het doen van de belastingaangifte is de cliënt altijd zelf verantwoordelijk. Indien de cliënt de belastingaangifte door een derde laat verzorgen, komen de kosten daarvan 
voor rekening van de cliënt. 

24] OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN, uitvaart 

Als de cliënt een uitvaartverzekering heeft afgesloten, wordt veelal een (groot) deel van de kosten van de uitvaart vergoed. Wanneer Esdégé-Reigersdaal de uitvaart 
organiseert, worden de uitvaartkosten, zoals kaarten, uitnodigingen, rouwadvertenties, graf- of crematiekosten en herdenkingstekens aan de erfgenamen in rekening gebracht. 
Ook deze kosten kunnen door een uitvaartverzekering worden gedekt. De salariskosten komen voor rekening van Esdégé-Reigersdaal. 
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25] KOSTEN VAN VERVOER VAN EN NAAR WLZ-GEFINANCIERD WERK EN/OF WLZ-GEFINANCIERDE DAGBESTEDING 

Voor de bekostiging van het vervoer van en naar de AWBZ-gefinancierde werk- en/of dagbestedingsactiviteiten gelden de volgende spelregels: 
1. Alleen voor cliënten met een vervoersindicatie worden de kosten van het vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. Als cliënten zonder vervoersindicatie gebruik 

maken van het door Esdégé-Reigersdaal georganiseerde vervoer, dan worden de reële kosten hiervan bij de cliënt in rekening gebracht. 
2. Cliënten maken voor de dagbesteding gebruik van een locatie die (indien mogelijk) dicht bij de woonsituatie ligt. Het aanbod op deze locatie moet passend zijn bij de 

ondersteuningsvraag van de cliënt. Bij grote afstanden naar de dagbesteding wordt op voorhand het aanbod van andere zorgaanbieders niet uitgesloten. 
Indien een cliënt er zelf voor kiest om gebruik te maken van een locatie op grotere afstand dan het dichtst bijzijnde passende aanbod, dan zullen de extra 
vervoerskosten bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

3. Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt in principe op twee vaste momenten van de dag aangeboden. Deze tijden hangen samen met de vastgestelde 
starttijden van de dagbesteding. Alleen als het anders niet mogelijk is passende dagbesteding aan te bieden, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. 
Indien de cliënt er zelf voor kiest om op afwijkende tijden gehaald of gebracht te worden dan zullen de extra vervoerskosten bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

4. Om een efficiëntere uitvoering van het vervoer mogelijk te maken kan er voor gekozen worden om het vervoer van personen met elkaar te combineren, ongeacht de 
beperkingen en de leeftijd van de betreffende cliënten. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat dit op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd. Daarbij zal ook 
rekening worden gehouden met de mogelijke extra kosten voor vervoersbegeleiding. 

5. De cliënt wordt in principe vervoerd van huis naar de dagbesteding en omgekeerd. Indien de cliënt er voor kiest om op bepaalde dagen ergens anders te worden 
opgehaald of teruggebracht, dan kan dat alleen indien de clustermanager die verantwoordelijk is voor dit vervoer hiermee vooraf instemt. Indien dit extra kosten met 
zich meebrengt, dan zullen de extra vervoerskosten bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

6. Er geldt in principe geen maximum voor de tijd dat een cliënt vervoerd wordt. Hierbij geldt uiteraard wel dat de situatie voor de cliënt verantwoord moet zijn. 
7. De cliënt wordt geacht op de afgesproken tijd klaar te staan om in te stappen. De chauffeur zal maximaal vijf minuten langer wachten dan de afgesproken tijd als de 

cliënt niet op tijd klaar staat. 
8. Bij cliënten met een PGB voor de dagbesteding die gebruik maken van het door Esdégé-Reigersdaal georganiseerde vervoer, worden de reële kosten hiervan in 

rekening gebracht. 
De reële vervoerskosten worden gebaseerd op de snelste afstand woon-werkverkeer (er wordt geen rekening gehouden met eventueel noodzakelijk omrijden als er ook andere 
cliënten met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd). Indien extra kosten in rekening worden gebracht, worden de extra kosten bepaald op basis van het verschil tussen de 
snelste afstanden woon-werkverkeer maal het kilometertarief. Het kilometertarief voor een enkele reisafstand bedraagt 1,67 euro. Voor cliënten die gebruik maken van een 
rolstoel bij het vervoer, geldt een kilometertarief voor een enkele reisafstand van 2,51 euro. 


