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Eigen bijdragen en aanvullende diensten 

 

Als u in een instelling voor AWBZ-verblijf woont, betaalt u een eigen bijdrage. Dit bedrag kan 

fors oplopen. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (www.hetcak.nl) . De Gemiva-

SVG Groep staat daar in principe buiten. De opbrengst gaat dus niet naar de Gemiva-SVG 

Groep, maar komt ten goede aan ‘de staatskas’. Tegenover de betaling van de eigen bijdrage 

staat dat u sommige kosten niet zelf hoeft te betalen. Waar u recht op hebt is omschreven 

in een brochure van het College voor Zorgverzekeringen: Daar hebt u recht op in een AWBZ-

instelling. Een praktische uitwerking en toelichting treft u aan in onze folders ‘Wie betaalt 

welke kosten?’ Deze documenten vindt u elders op deze website. 

 

Wat wel, wat niet 

Soms is het lastig om te interpreteren wat er nu wel of niet onder uw ABWZ-aanspraak valt. 

Als u woont in een locatie voor ‘verblijf met behandeling’ betalen wij bijvoorbeeld de kosten 

van uw huisarts. Maar woont u in een locatie voor ‘verblijf zonder behandeling’ dan betaalt 

uw zorgverzekeraar deze kosten. In een locatie voor ‘verblijf met behandeling’ vallen 

‘hulpmiddelen op maat’ – die alleen door u gebruikt kunnen worden – onder de AWBZ-zorg. 

Woont u echter in een locatie voor ‘verblijf zonder behandeling’ dan betaalt uw 

zorgverzekeraar deze hulpmiddelen soms, maar het kan ook zijn dat u zich tot de gemeente 

(het WMO-loket) moet wenden of het hulpmiddel zelf moet betalen. Dat hangt ook af van de 

zorgpolis die u hebt. Informatie daarover geeft uw zorgverzekeraar. 

 

Op een aantal veelgestelde vragen gaan we hieronder in. 

 

Kamerinrichting 

U mag uw kamer inrichten zoals u dat zelf wilt. Daarbij vragen we u rekening te houden met 

bijvoorbeeld de schoonmaak, de werkomstandigheden voor onze medewerkers en met 

redelijke eisen van (brand)veiligheid. Overlegt u met ons in geval van twijfel. Als u dat wilt 

zorgen wij ervoor dat uw kamer voorzien is van een tafel, een stoel, een kast, 

vloerbedekking, gordijnen, een lamp, een standaard bed, een matras, beddengoed en 

handdoeken. Het gaat dan om spullen waarvan wij in redelijkheid vinden dat ze ‘goed 

genoeg’ (veilig en functioneel) zijn, ook als ze eerder door een andere bewoner zijn gebruikt.  

Kiest u voor ‘zelf inrichten’, dan zijn alle daarmee gemoeide kosten voor uw rekening. Als u 

uw kamer een heel bijzonder aanzien wilt geven (zwarte wanden en een paars 

sterretjesplafond) dan vragen we u vooraf met ons te overleggen. Eventuele 

‘terugbouwkosten’ als u uw kamer of appartement verlaat komen bij dit type aanpassingen 

voor uw rekening. 

Als wij – vanwege de werkomstandigheden van onze medewerkers – een hoog/laag bed of 

een seniorenbed noodzakelijk vinden, dan zorgen wij dat zo’n bed er komt. Wij bepalen dan 

welk type bed. Wilt u dan toch een bed naar eigen smaak aanschaffen, dan kan dat als het 

aan onze eisen voldoet. U betaalt de kosten van dit bed dan zelf. 

Wij zorgen – als u dat wilt – ook voor linnengoed en handdoeken. Daarvan hebben we een 

‘standaard voorraad’. Wilt u zelf kiezen, dan betaalt u zelf. Het wassen van lakens en 

handdoeken verzorgen wij. 

 

Internet 

U betaalt zelf de abonnements- en gesprekskosten voor kabel, telefoon en internet. Wij 

zorgen voor de benodigde aansluitingen. De apparatuur betaalt u ook zelf. 

 

Verzorging 

Wij betalen algemene verzorgingsproducten, zoals wc-papier. Daarbij kiezen we voor een 

redelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Wilt u een bijzonder product, bijv. toiletpapier met 4 

lagen? Dan betaalt u dat zelf. Dat geldt ook voor strikt persoonlijke verzorgingsproducten als 

een scheerapparaat, een tandenborstel of een deodorant. Kunt u zelf uw voeten niet 
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verzorgen – bijvoorbeeld het knippen van nagels – dan doen onze medewerkers dit voor u. 

Wilt u gebruik maken van de diensten van een pedicure, dan betaalt u die zelf. 

 

Wassen van kleding 

Het wassen van uw kleding verzorgt en betaalt u in principe zelf. Alleen als uw kleding 

vanwege uw handicap extra vaak gewassen moet worden, betalen wij de meerkosten. 

Desgewenst kunt u gebruik maken van ons ‘wasarrangement’. U kiest dan een ‘pakket’ en 

betaalt de ermee gemoeide tarieven. Uiteraard mag u ook aan familie of een derde vragen de 

was voor u te doen. Wij staan in principe buiten de afspraken die u met hen maakt. Wilt u 

dat wij uw kleding, uw (persoonlijke) beddengoed of uw handdoeken voor u merken, dan 

betaalt u daarvoor ook een tarief. Informatie over deze tarieven vindt u in de afzonderlijke 

brochure over de waskosten. 

 

 

Overlijden 

De kosten van een uitvaart komen voor rekening van de (nabestaanden van de) cliënt. Als u 

wilt dat onze pastor in de uitvaart een rol speelt, kunnen we daarvoor kosten in rekening 

brengen. We gaan ervan uit dat de kamer of het appartement van de overleden bewoner 

binnen een redelijke termijn wordt ontruimd en netjes opgeleverd, maar in elk geval binnen 

de wettelijke termijn van 13 dagen (7 dagen voor het ontruimen en 6 dagen voor het weer 

‘opleveren’ van de ruimte in ‘normale’ staat). Als wij na deze termijn eigendommen van de 

overledene moeten opslaan of (laten) afvoeren, kunnen we daarvoor kosten berekenen. 

 

Beheer bewonersgelden 

Bewoners van verblijfslocaties kunnen via de onafhankelijke Stichting Beheer 

Bewonersgelden Gemiva gebruik maken van financieel-administratieve ondersteuning. We 

regelen de verzekeringen, maken (meestal) een begroting en bewaken de uitgaven. Ook 

verzorgen we kwartaal- en jaaroverzichten, die een eventuele bewindvoerder of curator bij 

wijze van verantwoording aan de Rechtbank kan overleggen. Zo nodig verzorgen we een 

belastingaangifte. 

Natuurlijk mag u uw administratie ook door familie of een derde laten verzorgen. Het is 

echter geen taak van onze medewerkers. Als u gebruik maakt van SBBG, betaalt u daarvoor 

een tarief. Deze tarieven zijn opgenomen in de aparte brochures over de diensten van SBBG. 

 

Vakantiebegeleiding 

Begeleiding tijdens vakanties – of op andere ‘logeerplekken’ buiten de verblijfsinstelling – 

hoort niet tot de AWBZ-aanspraken. Desgevraagd kunnen we daar wel in voorzien. U betaalt 

de daarmee gemoeide kosten zelf. De tarieven zijn opgenomen in een aparte brochure over 

dit onderwerp. Daarin vindt u ook een rekenvoorbeeld. 

 

Lunches bij dagbesteding 

Als u gebruik maakt van onze dagbesteding, maar niet in één van onze woonlocaties woont, 

dan moet u zelf voor uw lunch zorgen. In het tarief dat wij van de zorgkantoren ontvangen is 

namelijk geen vergoeding voor de lunch inbegrepen. Die vergoeding is wel meegenomen in 

het tarief voor de verblijfscomponent. Dat betekent dat de woonlocatie er in voorkomende 

situaties voor moet zorgen dat u ‘brood mee’ krijgt. Wij zorgen voor koffie, thee, melk en 

karnemelk voor bij de lunch. In sommige centra voor dagbesteding kunt u tussen de middag 

iets voor bij de lunch kopen. Dan zijn er in het algemeen een aantal cliënten die daar in het 

kader van een activiteit voor zorgen. 

 

Vervoer bij dagbesteding 

Cliënten die beschikken over een indicatie voor vervoer hebben aanspraak op vervoer naar 

de dagbesteding. Omdat de overheid fors op de vervoerstarieven heeft gekort en we het 

vervoer niet langer kostendekkend kunnen organiseren, bekijken we met u hoe we 
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noodzakelijk vervoer op een doelmatige manier kunnen vormgeven. Dat heeft consequenties 

voor de ‘vrije keuze’ van het activiteitencentrum waarvan u gebruik zou willen maken. In het 

algemeen gaan wij uit van het postcodebeginsel: we bieden dagbesteding in de locatie die 

het dichtst bij uw woonplek ligt. Wilt u toch naar een ander activiteitencentrum, dan kan 

dat, maar dan moet u het vervoer zelf regelen en bekostigen. Als tegemoetkoming betalen 

we u dan een kilometervergoeding die past bij de afstand woonplek-dichtstbijzijnde locatie 

dagbesteding. 

 

We gaan steeds met een cliënt na of het mogelijk is van zelfstandiger en goedkoper 

manieren van vervoer gebruik te maken. Op die manier proberen we te verzekeren dat 

iedereen van een vorm van dagbesteding gebruik kan blijven maken. Het beleid dat we hierin 

voeren, hebben we met de Groeps Cliënten/vertegenwoordigers Raad (GCVR) afgesproken. 

 

Basisvoorwaarden zorgverlening 

In onze basisvoorwaarden zorgverlening hebben we wederzijdse rechten en plichten 

uitgewerkt. U ontvangt deze samen met uw zorgovereenkomst. Onze Groeps Cliënten 

Vertegenwoordigers Raad (GCVR) – het centrale medezeggenschapsorgaan van cliënten en 

vertegenwoordigers binnen de Gemiva-SVG Groep – heeft met deze basisvoorwaarden, met 

de omschrijving van onze aanvullende diensten én met de tariefstelling voor die diensten 

ingestemd. 

 

Informatie 

Hebt u vragen over deze tekst?  De medewerkers van onze afdeling Zorgbemiddeling staan u 

graag te woord. Hun contactgegevens vindt u elders op deze website. 

 

 

 

Gouda, januari 2014 

 

 

 

 


