Wie betaalt
wat?
Als je bij Kentalis
woont
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Wie betaalt wat als je zorg ontvangt uit de Wet
langdurige zorg (Wlz)?
Als je 24-uurszorg krijgt bij Kentalis, regelen wij veel voor jou. Er zijn ook kosten die je
zelf betaalt. In deze folder lees je hier meer over.
Voor wie is deze folder?
Deze folder is voor jou bedoeld als je een Wlz-indicatie
hebt voor ‘verblijf inclusief behandeling’.
Je woont bij Kentalis en krijgt 24 uur per dag zorg en
ondersteuning. De zorg die je krijgt, wordt vergoed
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eigen bijdrage
Heb je een indicatie gekregen van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en ben je ouder dan achttien
jaar? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van
de eigen bijdrage hangt af van je inkomen en kun je
berekenen op www.hetcak.nl.

Heb je nog vragen?
Je behandelcoördinator en begeleider kunnen je
helpen.

Leesinstructies

K

Kentalis: 		

Dit betalen wij.

B

Bewoner: 		

Je betaalt de kosten zelf.

Z

Zorgverzekering:

Je kunt de kosten mogelijk declareren bij je eigen zorgverzekeraar.

G

Gemeente: 		

Je kunt mogelijk een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

W

Bovenbudgettaire
Wlz vergoeding:

Dit wordt niet betaald uit het beschikbare budget van Kentalis. Het Zorgkantoor betaalt

			dit rechtstreeks.

Wonen, inrichten en verhuizen

wonen

kosten voor wassen en onderhoud

eten en drinken

K

Kentalis

K

Kentalis

Noodzakelijke aanpassingen, zoals een hoog-/laagbed

K

Kentalis

Schoonmaken en schoonmaakspullen

K

Kentalis

Onderhoud ruimten bijv. (noodzakelijk schilderwerk)

K

Kentalis

Verhuizen binnen de instelling op verzoek van instelling

K

Kentalis

B

Bewoner

B

Bewoner

Inrichten en algemene ruimten
Basisinrichting kamer of appartement

Verhuizing
op verzoek
van cliënt
verzorging
en kleding

0002345 kwh

verzekeringen, energie
en wat er in je appartement staat

Persoonlijke inrichting

Inrichting
Je kamer of appartement heeft een basisinrichting.
Jij richt je kamer of appartement zelf verder in
(persoonlijke inrichting). Dit betaal je zelf. De inrichting
die je kiest, mag onze medewerkers niet in de weg
hulpmiddelen

vakantie en uitstapjes

staan tijdens de zorgverlening. Alle materialen moeten
voldoen aan onze kwaliteits- en veiligheidseisen. Ga
je ergens anders wonen? Dan laat je je kamer of
appartement netjes achter (zoals deze aan het begin
was).
Aanpassingen
Heb je aanpassingen nodig, zoals verhoogd toilet of
hoog-laagbed? Dan regelen wij dit voor je. We zorgen
ook dat je woning schoon blijft, als het kan samen

met jou. Ook zorgen we dat de andere ruimtes schoon
blijven.

zorg en vervoer

medische zake

vrije tijd en

ding

en

kosten voor wassen en onderhoud

eten en drinken

medische zaken

Telefoon, televisie, energie en verzekeringen
0002345 kwh

verzekeringen, energie
en wat er in je appartement staat

zorg en vervoer

vrije tijd en ontspanning

Aansluitingen voor televisie, telefoon en internet

K

Kentalis

Radio, televisie, computer voor algemeen gebruik

K

Kentalis

Energiekosten gas, water en licht

K

Kentalis

Aanschaf radio, telefoon, televisie, computer voor individueel gebruik

B

Bewoner

Reparatie eigen spullen

B

Bewoner

Abonnements- en gesprekskosten kabel, telefoon en internet

B

Bewoner

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

B

Bewoner

Inboedelverzekering

B

Bewoner

Zorgverzekering en aanvullende verzekeringen

B

Bewoner

vakantie en uitstapjes

Wij zorgen dat elke woning stroom, water en licht
heeft. In de woonkamer staat onder andere een
televisie. In je woning is een aansluiting voor televisie,
internet en telefoon. Je kunt hier bij Kentalis een
abonnement voor afsluiten. De kosten betaal je zelf.
Aansprakelijkheidsverzekering
Het kan gebeuren dat je per ongeluk iets kapot
maakt. Voor dit soort situaties, moet je zelf een
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Jij hoeft dan
de kosten van de schade niet te betalen, dat doet de
verzekeraar.
Andere verplichte verzekeringen
Je bent ook verplicht een inboedelverzekering en
zorgverzekering af te sluiten.

en kleding

middelen

Eten en drinken

kosten voor wassen en onderhoud

eten en drinken

medische zaken

K

Kentalis

K

Kentalis

Voorgeschreven dieetvoeding en preparaten

K

Kentalis

Extra tussendoortjes

B

Bewoner

Verjaardag kosten

B

Bewoner

Uit eten gaan op eigen wens

B

Maaltijden, drinken, fruit, tussendoortjes
Medisch noodzakelijk
dieet
0002345
kwh

(zoals zoutarm, glutenvrij, voedingsverdikkingsmiddelen)

verzekeringen, energie
en wat er in je appartement staat

zorg en vervoer

Wij zorgen voor het eten en drinken. Er is voor
iedere bewoner een ‘voedingsbudget’, gebaseerd op
adviezen van het Nibud. Zorg jij liever zelf voor je eten
en drinken? Dan krijg je dit budget van ons. Heb je
speciale dieetwensen, bijvoorbeeld vanwege je geloof?
Waar dit mogelijk is, houden we zoveel mogelijk
rekening met je persoonlijke wensen.
vakantie en uitstapjes

Bewoner
vrije tijd en ontspanning

eding

len

verzekeringen, energie

vrije tijd en ontspanning

zorg en vervoer

en wat er in je appartement staat
Vrijetijd,
ontspanning & uitstapjes

vakantie en uitstapjes

Een aantal leuke activiteiten

K

Kentalis

Begeleiding bij recreatieve en sociaal-culturele activiteiten

K

Kentalis

Meedoen aan een cursus, club of vereniging

B

Bewoner

Entreegeld bij uitjes

B

Bewoner

B

Bewoner

Inzet gebarentolk tijdens sociale activiteiten buiten Kentalis
(eigen tolkuren gebruiken)

Wij organiseren soms leuke activiteiten. Onze
cliëntenraad denkt hier over mee. Als we iets speciaals
organiseren, vragen we soms een vrijwillige bijdrage.
Heb je begeleiding nodig om mee te kunnen doen aan
een activiteit ergens anders? Dan kunnen we samen
iemand uit je netwerk of een vrijwilliger zoeken die
jou kan helpen. Lukt dit niet, dan zorgen wij voor de
begeleiding.

345 kwh

ie
ement staat

apjes

kosten voor wassen en onderhoud

medische zaken

Vervoer & begeleiding

zorg en vervoer

vrije tijd en ontspanning

Vervoer en begeleiding naar dagbesteding van Kentalis*
Vervoer en begeleiding naar dagbesteding van andere zorgaanbieder

K
Andere
zorgaanbieder

Kentalis
Andere
zorgaanbieder

Vervoer en begeleiding naar huisarts, tandarts of therapeut

K

Kentalis

Vervoer naar medisch specialistische zorg (zoals ziekenhuis of audiologisch
centrum)

Z

Zorgverzekering

Vervoer en begeleiding naar individuele sociale activiteiten (familiebezoek,

G

Gemeente

Weekendvervoer naar huis voor kinderen tot 18 jaar met een handicap

G

Gemeente

Vervoer naar school

G

Gemeente

Ambulancevervoer

Z

Zorgverzekering

winkelen)

*Kentalis regelt het vervoer naar de dagbesteding, een
voorwaarde is dat je naar de meest dichtstbijzijnde passende
dagbesteding gaat. Kies je voor andere dagbesteding en is
het vervoer daardoor duurder? Dan kan het zijn dat je moet
betalen voor de meerkosten.

Begeleider naar dokter
Heb je begeleiding nodig om naar een arts of therapeut
te gaan, dan vragen wij je mantelzorgers om hulp. Wij
begeleiden jou als je mantelzorgers dat niet kunnen. Als
het medisch gezien noodzakelijk is, zorgen wij ook voor
begeleiding naar de dagbesteding. Voor kinderen tot
twaalf jaar regelen wij dit altijd.

Verzorging en kleding
wonen

kosten voor wassen en onderhoud

eten en drinken

medische zaken

0002345 kwh

verzorging en kleding

verzekeringen, energie
en wat er in je appartement staat

vrije tijd en ontspanning

zorg en vervoer

Begeleiding bij tandenpoetsen, wassen, noodzakelijke voetverzorging
en aankleden als je het zelf niet kan

K

Kentalis

Medisch noodzakelijke voetverzorging (bijvoorbeeld diabetesvoeten)

K

Kentalis

Spullen voor verpleging of verzorging, zoals steriele handschoenen

K

Kentalis

Incontinentiemateriaal

K

Kentalis

Aanschafhulpmiddelen
standaard beddengoed, handdoeken
en toiletpapier
vakantie en uitstapjes

K

Kentalis

Eigen toiletartikelen, zoals shampoo of tandpasta

B

Bewoner

Kleding en schoenen (aanschaf en onderhoud)

B

Bewoner

Kapper

B

Bewoner

K

Kentalis

Extra wasbeurten kleding als gevolg van je beperking

K

Kentalis

Wassen, drogen, strijken en vouwen van persoonlijke kleding (Je kunt dit door
ons laten regelen. De prijs hangt af van de hoeveelheid was)

B

Bewoner

Waskosten

kosten voor wassen en onderhoud

en

medische zaken

Wassen, drogen, strijken en vouwen van beddengoed, handdoeken, washandjes

0002345 kwh

energie
appartement staat

n uitstapjes

zorg en vervoer

vrije tijd en ontspanning

Medische zaken

medische zaken

K

Huisarts
Mondzorg (tandarts, mondhygiënist)

Kentalis
Bovenbudgettaire
Wlz vergoeding

Medicijnen

K

Kentalis

Medisch specialistische zorg (zoals audiologische zorg)

Z

Zorgverzekering

Paramedische zorg (zoals logopedie, fysiotherapie en ergotherapie)

K

Kentalis

Begeleiding bij bezoek aan arts of therapeut

K

Kentalis

vrije tijd en ontspanning

Audiologische zorg

Mondzorg

Medisch specialistische zorg is geneeskundige zorg die

Wij helpen bij een goede dagelijkse mondzorg. Ook

medisch specialisten bieden. Zoals een internist of een

regelen we een tandarts voor je. De tandarts declareert

klinisch fysicus audioloog.

de kosten rechtstreeks bij het zorgkantoor. Deze kosten

Ook een gehooronderzoek bij het audiologisch centrum

vallen niet onder het budget van Kentalis.

valt hieronder. Om een audiologisch centrum te
bezoeken heb je een verwijzing nodig van een arts of
klinisch specialist. De kosten worden vergoed door je
(aanvullende) zorgverzekering.

Al deze regels zijn best ingewikkeld. Heb je hier vragen
over? Neem dan contact op met je begeleider.

verzorging en kleding
Hulpmiddelen

hulpmiddelen

verzekeringen, energie
en wat er in je appartement staat

vrije tijd en ontspannin

zorg en vervoer

vakantie en uitstapjes

Verpleegartikelen (zoals een infuuspomp, verband- of incontinentiemateriaal)

K

Kentalis

Voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening (zoals een hoog-laag-

K

Kentalis

Personen alarmering voor het bieden van toezicht

K

Kentalis

Gebarentolk

K

Kentalis

Persoonsgebonden hulpmiddelen, zoals orthesen, prothesen, orthopedische
schoenen

W

Bovenbudgettaire
Wlz vergoeding

Mobiliteitshulpmiddelen: rolstoel, aangepaste fiets, scootmobiel,
aangepaste wandelwagen/ buggy/ autostoeltje

W

Bovenbudgettaire
Wlz vergoeding

Hoortoestel

V

Zorgverzekering

Bril

V

Zorgverzekering

Wek- en waarschuwingsapparatuur

V

Zorgverzekering

bed, tillift)

Bovenbudgettair
Zorgkantoren hebben een apart budget voor mobiliteitshulpmiddelen en persoonsgebonden hulpmiddelen.
De ergotherapeut of fysiotherapeut van Kentalis vraagt
samen met jou een hulpmiddel aan bij het zorgkantoor,
wanneer dit nodig is. Het zorgkantoor beoordeelt of je
het hulpmiddel krijgt. Hiervoor stellen de zorgkantoren
landelijke regels op.
Wil je graag een hulpmiddel, zoals een persoonlijk alarmeringssysteem, maar is dit niet echt nodig? Dan moet
je het hulpmiddel zelf aanschaffen. We overleggen van
tevoren met je welke hulpmiddelen je nodig hebt en of
en hoe deze worden vergoed.
Tolkuren
Ben je doof of slechthorend? Dan krijg je van de overheid een vergoeding voor het inzetten van een tolk in
privésituaties, zoals een bezoek aan de huisarts of een
familiefeest. Je vraagt deze tolkvoorziening (ook wel
‘tolkuren’) aan bij Tolkcontact. Zet Kentalis een tolk in,
dan zijn de kosten van de tolk en de eventuele bemiddeling voor rekening van Kentalis.

Aanvullende diensten
Wij bieden ook extra diensten aan. Je mag zelf bepalen of je gebruik wil maken van deze diensten.
Dit is niet verplicht. Onderstaande producten en diensten kun je tegen betaling bij Kentalis afnemen.

Per februari 2018

Waskosten
De was laten doen.

De prijs hangt af van de hoeveelheid was. Je ontvangt achteraf een
factuur. Vraag naar het informatiepakket.

De kosten zijn nooit hoger dan
€ 80,- (als het gaat om bijzondere
of bovengemiddelde waskosten als
gevolg van medische oorzaken).

Labels voor op je kleding.

€ 0,41 per label.

Dit is nodig om te zorgen dat je
kleren bij de wasserij niet kwijtraken.

Labels aanbrengen in kleding.

De wasserij betaalt dit.

Labels aanbrengen door wasserij is
alleen van toepassing voor woonlocaties in Brabant.

Zelf wassen bij Kentalis (een was- en
droogmachine van Kentalis gebruiken).

€ 17,75 per maand.

Dit hangt af van de mogelijkheden
bij de locatie. Dit kan niet bij al onze
locaties.

€ 19,30 per maand.

Verzorgingsproducten regel jij of je
familie zelf. Is dit echt niet mogelijk, dan kan Kentalis een standaard
pakket verzorgen.

Dit kost per uur € 18,25

Als we nieuw materiaal gebruiken
(zoals een nieuwe rits), betaal je
hiervoor de inkoopprijs.

Verzorging
Pakket algemene verzorgingsproducten.

Kledingreparaties
Kledingreparaties door medewerkers
van Kentalis.

Centrale antenne en internet
Abonnement voor telecommunicatie, € 18,10 per maand voor een basistv, internet op je eigen kamer.
pakket.
Dit is zonder bijzondere abonnementen (zoals sportzenders).

Wil je een aanvullend abonnement?
Dan betaal je de prijs van de provider. Je krijgt hiervoor maandelijks
een factuur (prijzen zijn opvraagbaar). Zie ook hieronder.

Bijzondere tv abonnementen

De abonnementskosten betaal je per
maand (automatisch incasso).
Je krijgt een factuur als er eenmalige
kosten zijn.

• Fox Sports Eredivisie:
€ 25,- eenmalig
€ 7,15 per maand.
• Fox Sports Eredivisie en
internationaal:
€ 25,- eenmalig
€ 12,10 per maand

