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Inleiding
De brochure die voor u ligt is bedoeld voor cliënten en hun ouders of 
verwanten die in een woonvoorziening van Stichting de Rozelaar 
verblijven en een indicatie/zorgprofiel hebben vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) met grondslag Verstandelijk gehandicapt (VG). 

De Wlz bepaalt welke producten en diensten voor 
rekening van de Rozelaar zijn en welke kosten voor 
de cliënt zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
‘verblijf exclusief behandeling’ en ‘verblijf inclusief 
behandeling’. Van laatstgenoemde is sprake als de 
cliënt een VG5 of hoger heeft.

De zorg- en dienstverlening bij het verblijf bij de 
Rozelaar wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Voor 
de besteding van die middelen geldt een strikte 
regelgeving. Het Wlz-geld dat de Rozelaar ontvangt, is 
alleen bestemd voor zorg- en dienstverlening die door 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) per cliënt is 
toegekend.

Wanneer cliënten bij de Rozelaar wonen, valt onder 
verblijf ook een aantal voorzieningen die het verblijf 
tot een ‘thuis’ maken. Daar hebben cliënten recht op, 
zonder bijbetaling. Deze voorzieningen zijn te vinden 
in het Wlz-kompas (www.zorginstituutnederland). 

Inhoud brochure
Eerst volgt er een overzicht van producten en diensten. 
In het overzicht wordt bij iedere verstrekking vermeld 
wie verantwoordelijk is voor de kosten. Na het overzicht 
volgt er een uitgebreide toelichting op de producten en 
diensten. 

Tarieven
Voorzieningen die de Rozelaar wel aanbiedt, maar die 
niet bekostigd worden uit de Wlz, komen voor rekening 
van de cliënt, deze diensten zijn altijd vrijwillig 
afneembaar. Het kan daarbij gaan om kosten voor 
het wassen van de kleding, verzekering of lief & leed. 
Meer informatie over de tarieven voor deze producten 
en diensten, ontvangt de cliënt bij het afsluiten van de 
zorgovereenkomst en zijn te vinden op de website van 
de Rozelaar. De tarievenlijst wordt elk jaar opnieuw 
vastgesteld, rekening houdend met de dan geldende 
wet- en regelgeving en inflatie. 

CAK - eigen bijdrage
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt vanaf 
18 jaar een verplichte eigen bijdrage in rekening voor 
de zorg die de cliënt ontvangt vanuit de Wlz. Op www.
hetcak.nl kunt u, uw eigen bijdrage berekenen. De 
Rozelaar ontvangt hier niets van. Voor verdere vragen 
hierover verwijzen wij u naar het CAK. 

Aanvullende zorgverzekering
De cliënt heeft naast een Wlz-indicatie zelf 
een zorgverzekering afgesloten voor de Zvw 
(Zorgverzekeringswet). Omdat een aantal producten 
of diensten vanuit de aanvullende zorgverzekering 
vergoed moet worden. Denk hierbij aan specialistische 
tandheelkundige zorg en orthodontie. Het aan is aan 
de cliënt of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger om 
jaarlijks te beoordelen wat de (verwachte) zorgbehoefte 
is en daar een passende aanvullende zorgverzekering 
voor af te sluiten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wlz kan 
kosteloos hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Een 
cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt 
waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken naar 
oplossingen. 

Hieronder vindt u enkele suggesties: 
www.mee.nl/clientondersteuning of 
www.clientondersteuningplus.nl

http://www.mee.nl/clientondersteuning
http://www.clientondersteuningplus.nl


Overzicht producten en diensten
Hieronder ziet u per onderwerp een tabel waarin staat aangeven wat 
voor rekening van de cliënt of de Rozelaar komt. Als het kruisje bij de 
cliënt staat, moet de cliënt zelf beoordelen wat er via de (aanvullende) 
zorgverzekering vergoed kan worden. 

1. Voeding Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Basisvoeding

Extra drinken, snacks of alcohol

Medisch noodzakelijk dieet

Dieet- of voedingswensen op grond van 
geloof of levensvisie

Traktaties voor verjaardag, feestdag, feestje

Uit eten, koffie drinken

2. Vrije tijd/uitstapjes Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Aanbieden van ontspannende  
activiteiten

Vrijetijdsbesteding, sport en recreatie

Vakantie, uitstapjes

3. Persoonlijke verzorging Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Kapper, schoonheidsspecialist

Pedicure

Medisch noodzakelijke voetverzorging



4. Wassen Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Wassen/drogen/strijken persoonlijke was (onder- en 
bovenkleding)

Wassen beddengoed en handdoeken van de Rozelaar

Wassen beddengoed en handdoeken van cliënt

Extra waskosten i.v.m. aandoening

Naamlabels kleding

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Incontinentiemateriaal

Persoonlijke verzorgingsproducten (shampoo, 
douchegel, tandpasta)

Verzorgingsproducten voor zorg (handschoenen, 
toiletpapier)

Aanschaf beddengoed, handdoeken

Kleding

Begeleiding bij het kopen van persoonlijke kleding

Verstellen en aanpassen kleding

5. Behandeling en 
medische kosten

Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Medicijnen door arts voorgeschreven

Alternatieve geneeswijzen

Consult huisarts

Consult tandarts

Ziekenhuisopname

Consult specialist



6. Hulpmiddelen Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Hulpmiddelen algemeen gebruik

Hulpmiddelen individueel gebruik

Fixatiemateriaal/aangepaste (scheur)
kleding

Aanschaf en reparaties orthopedische schoenen

Antidecubitusmateriaal (bijv. matras)

Mobiliteitshulpmiddel individueel gebruik

Hulpmiddelen voor toezicht

Benodigdheden voor verzorging

7. Begeleiding en vervoer Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Begeleiding naar huisarts, tandarts,  
fysiotherapeut en specialist

Vervoer naar huisarts, tandarts,  
fysiotherapeut en specialist

Begeleiding naar ziekenhuis

Vervoer naar ziekenhuis

Begeleiding naar vrijetijdsactiviteiten

Vervoer naar vrijetijdsactiviteit of familie

Begeleiding naar dagbesteding binnen de Rozelaar

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Therapieën voorgeschreven door arts of 
orthopedagoog

Zorgverzekeringspremie

Trombosezorg

Specifieke paramedische zorg



8. Wonen, verhuizen en 
inrichten

Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Huur van appartement

Energiekosten

Indien keuken/pantry aanwezig: kookplaat en 
koelkast

Inrichting appartement cliënt

Stofferen appartement cliënt

Schoonmaken appartement cliënt

Huishoudelijke schoonmaakmiddelen

Onderhoud appartement cliënt

Verhuiskosten bij niet-verplichte  
verhuizing

Verhuiskosten bij verplichte  
verhuizing van de Rozelaar

Televisie, telefoon en internet aanschaf en  
abonnementskosten

Televisie algemeen gebruik

Reparatie eigen apparatuur van cliënt

9. Overige Exclusief 
behandeling

Inclusief 
behandeling

Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Geestelijke zorg

Uitvaartverzekering

Bij overlijden: schouwen, klaarmaken van transport 
en koelen lichaam

Bij overlijden: kosten van afleggen en  
opbaren van het lichaam

Wettelijke aansprakelijkheids-
verzekering



Cliënt Rozelaar Cliënt Rozelaar

Inboedelverzekering

Administratiekosten van bewindvoering of beheer 
cliëntgelden

Administratiekosten die niet te maken hebben met 
Wlz-zorg

G-Fitness



Toelichting op overzicht 
producten en diensten 
1. Voeding

Basisvoeding 
De maaltijden voor cliënten van de Rozelaar bestaan 
in ieder geval uit: 
• Drie maaltijden per dag 
• Voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdrank 
• Fruit 
• Tussendoortjes 

Extra’s of luxe voedingsmiddelen zoals snoep, snacks 
en gebak behoren niet tot de  standaardverstrekkingen; 
de cliënt betaalt ze zelf.  

Medisch noodzakelijk dieet bij verblijf inclusief 
behandeling 
Een medisch noodzakelijk dieet, bijvoorbeeld 
zoutarm of glutenvrij, en medisch noodzakelijke 
voedingssupplementen, zoals een 
voedingsverdikkingsmiddel, zijn onderdeel van de 
voeding die door de Rozelaar wordt bekostigd. Bij 
bepaalde aandoeningen kunnen dieetpreparaten of 
dieetvoeding nodig zijn. 

Voorgeschreven dieetpreparaten en dieetvoeding 
zijn alleen een Wlz-aanspraak bij een indicatie 
met behandeling die voorgeschreven zijn door een 
specialist. 

Medisch noodzakelijk dieet bij verblijf exclusief 
behandeling 
Bij verblijf exclusief behandeling is de verzekerde voor 
dieetpreparaten en dieetvoeding aangewezen op de 
Zorgverzekeringswet. 

2. Vrije tijd/uitstapjes 

Jaarlijks wordt door het team van de woonvoorziening 
een uitje of andere activiteit geregeld. Vooraf wordt 
gevraagd wie van de cliënten wil deelnemen. De kosten 
worden verdeeld over de cliënten die deelnemen. Deze 
(werkelijke) kosten worden achteraf door de Rozelaar 
gefactureerd. Als een cliënt alleen een activiteit heeft, 
zoals zwemmen of paardrijden, dan worden deze 
kosten inclusief vervoer zelf betaald door de cliënt. 

Als de cliënt op vakantie wil gaan, dan kiest, regelt en 
betaalt de cliënt de vakantie zelf.

3. Persoonlijke verzorging

Voetverzorging 
Noodzakelijke voetverzorging valt onder persoonlijke 
verzorging en wordt vergoed door de Rozelaar. Deze 
zorg kan geboden worden door een verzorgende, 

pedicure of een podotherapeut. De Rozelaar bepaalt 
wie de zorg levert en betaalt de noodzakelijke voetzorg. 

Medische noodzakelijke voetzorg (ook wel 
geneeskundige voetzorg genoemd) worden voor 
cliënten inclusief behandeling betaald door de 
Rozelaar. Heeft de cliënt verblijf exclusief behandeling 
kan dit betaald worden vanuit de Zvw, afhankelijk van 
uw zorgpolis

Incontinentiemateriaal 
De kosten voor incontinentiemateriaal worden voor 
cliënten met verblijf inclusief behandeling betaald 
door de Rozelaar. Cliënten met verblijf exclusief 
behandeling kunnen voor incontinentiemateriaal 
aanspraak maken op een vergoeding vanuit de eigen 
(aanvullende) zorgverzekering.  

Beddengoed en handdoeken
De cliënt zorgt zelf voor zijn/haar eigen persoonlijke 
beddengoed en handdoeken.  Als de cliënt hier zelf 
niet de middelen voor heeft, dan zorgt de Rozelaar 
voor de aanschaf van beddengoed en handdoeken. 
De Rozelaar is verantwoordelijk voor het wassen van 
het beddengoed en de handdoeken. Het linnenpakket 
dient zelf gelabeld te zijn voor het wassen, deze kosten 
zijn voor de cliënt. 

Kleding
De cliënt draagt eigen kleding. De cliënt is 
verantwoordelijk voor de aanschaf en herstel ervan. 
Als het aanschaffen of herstellen van de kleding 
door de handicap of beperkingen niet mogelijk is, 
dan zal de Rozelaar ervoor zorgen dat de kleding 
wordt aangeschaft of wordt hersteld. De Rozelaar 
doet daarvoor een dringend beroep op de familie/het 
netwerk rondom de cliënt. De kosten van de kleding en 
het herstellen ervan zijn voor rekening van de cliënt.

4. Wassen

Het wassen van de persoonlijke kleding komt voor 
rekening van de cliënt. Alleen als de kleding vanwege 
de aandoening van de cliënt vaker verschoond moet 
worden dan gebruikelijk is, komen de extra waskosten 
voor rekening van de Rozelaar. Voor de mogelijkheden 
van het wassen wordt verwezen naar het document 
‘aanvullende diensten van de Rozelaar’. Al het wasgoed 
wat door de Rozelaar gewassen wordt dient gelabeld te 
zijn met de naam van de cliënt.



5. Behandeling en medische kosten

Medische kosten bij verblijf inclusief behandeling 
• Medische zorg van algemene aard; De 

huisartsenzorg wordt vanuit de Wlz geleverd.  
• Medisch specialistische zorg; Medisch 

specialistische zorg komt in principe altijd ten 
laste van de Zvw.   

Diagnostische activiteiten die door de Rozelaar als Wlz-
behandelaar worden aangevraagd komen ten laste van 
de Rozelaar.  De zorg van een Wlz-behandelaar omvat 
ook de activiteiten die hij laat uitvoeren door anderen. 
In principe komen alle diagnostische activiteiten die 
de Wlz-behandelaar aanvraagt daarom ten laste van de 
Wlz. Tegelijk is het zo dat medisch specialistische zorg in 
principe altijd ten laste van de Zvw komt. Diagnostische 
activiteiten die door een Wlz-behandelaar worden 
aangevraagd komen ten laste van de Wlz. Als de Wlz-
behandelaar de inhoudelijke beoordeling van de data 
aan de medisch specialist overlaat, is dat deel van de 
diagnostiek medisch specialistische zorg wat ten laste 
van de Zvw komt. 

• Paramedische zorg zoals fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie etc.; Alle paramedische zorg die de 
cliënt nodig heeft, in verband met de aandoening 
waarvoor hij/zij bij de Rozelaar is komen wonen is 
voor rekening van de Rozelaar. 

• Farmaceutische zorg; Bij verblijf inclusief 
behandeling komen alle medicijnen waarop 
de cliënt is aangewezen voor rekening 
van de Rozelaar, zolang deze maar zijn 
voorgeschreven met een medisch doel. Ook als 
die zijn voorgeschreven door bijvoorbeeld een 
medisch specialist. Hieronder vallen dus ook:   
- medicijnen die losstaan van de ziekte of 
beperking waarvoor iemand is opgenomen.  
- medicijnen die niet in het Geneesmiddelen- 
vergoedingssysteem (GVS) geregistreerd zijn en 
dus niet onder de basisverzekering (Zvw) vallen. 
Medicijnen die integraal onderdeel uitmaken van 
medisch-specialistische zorg (zoals een injectie 
tijdens een bezoek aan de poli) komen niet ten 
laste van de Wlz maar de Zvw.

• Hulpmiddelen; Zie hiervoor het volgende punt 
waarin de hulpmiddelen uitgewerkt worden.

• Tandheelkundige zorg; Alle noodzakelijke 
tandheelkundige zorg vallen onder de Wlz. Voor 
bepaalde ingrepen moet van te voren toestemming 
worden gevraagd aan het zorgkantoor. Dat is onder 
meer nodig bij het plaatsen van een beugel, kroon 
of brug. Daarom kan de cliënt het beste voor de 
behandeling aan de tandarts vragen hoe het met 
de vergoeding zit. De tandartsen kunnen zelf hun 
declaraties indienen via Vecozo. 

Medische kosten bij verblijf exclusief behandeling
Voor cliënten met ‘verblijf exclusief behandeling’ 
kunnen aanspraak maken op vergoeding vanuit hun 
eigen (aanvullende) zorgverzekering. Informatie 
hierover is te vinden in uw zorgpolis. 

Therapie voorgeschreven door orthopedagoog 
Voor cliënten met ‘verblijf inclusief behandeling’ 
kunnen op verwijzing van de gedragsdeskundige 
deelnemen aan de muziektherapie. Voor cliënten 
die buiten de functie behandeling vallen, kan de 
financiering van muziektherapie geregeld worden 
via het PGB, via de eigen zorgverzekering of via eigen 
financiering. Informatie over vergoeding door de eigen 
zorgverzekering is te vinden op www.zorgwijzer.nl. 

6. Hulpmiddelen

Een cliënt met een indicatie voor de Wlz die 
hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende 
manieren verstrekt krijgen. De Wlz geeft aanspraak 
op verschillende soorten hulpmiddelen. Soms 
moet de cliënt, ondanks dat hij een Wlz-indicatie 
heeft, voor hulpmiddelen een beroep doen op de 
Zorgverzekeringswet.

Het Zorginstituut heeft een handreiking op de website 
staan inzake hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-
indicatie. 

De soorten Wlz-hulpmiddelen zijn: 
• hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor zorg in de 

instelling; 
• roerende voorzieningen, die later ook door andere 

cliënten gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld 
een hoog-laagbed en een verrijdbare tillift;

• mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik; 
• aanpassingen aan de verblijfsruimten; 
• hulpmiddelen voor toezicht;
• benodigdheden voor verpleging en verzorging

Kort samengevat in de twee verschillende categorieën: 



Gebruik van hulpmiddelen bij verblijf inclusief 
behandeling
Deze hulpmiddelen zijn altijd bedoeld voor individueel 
gebruik. Er kunnen veel hulpmiddelen onder vallen. 
Meestal zijn deze hulpmiddelen persoonsgebonden. 
Dit betekent dat de hulpmiddelen zijn aangepast of 
op maat gemaakt. Bijvoorbeeld: steunkousen, een 
prothese of orthopedische schoenen.

Het kan ook gaan om níét-persoonsgebonden 
hulpmiddelen in deze categorie ‘hulpmiddelen die 
noodzakelijk zijn in verband met zorg in de instelling’. 
Denk aan verbandmateriaal of een infuuspomp.

Gebruik van hulpmiddelen bij verblijf exclusief 
behandeling
Cliënten kunnen voor orthopedisch schoeisel, 
steunzolen en antidecubitusmatras een beroep doen 
op de eigen (aanvullende) zorgverzekering. 

Individueel gebruik mobiliteitshulpmiddelen
Er zijn verschillende soorten mobiliteitshulpmiddelen 
voor individueel gebruik. In de Wlz zijn de volgende 
mobiliteitshulpmiddelen:
• een rolstoel en een scootmobiel, niet alleen 

standaardmodellen, maar ook op maat gemaakte 
modellen, al of niet met elektrische hulpaandrijving, 
duwondersteuning of hulpmotor;

•  een niet algemeen gebruikelijke fiets*; 
• een niet algemeen gebruikelijke duw- of 

wandelwagen (voor minderjarigen); 
• een niet algemeen gebruikelijk autostoeltje (voor 

minderjarigen).
* Er zijn verschillende soorten mobiliteitshulpmiddelen 
voor individueel gebruik

De ergotherapeut of fysiotherapeut van de Rozelaar 
vraagt samen met u een mobiliteitshulpmiddel aan bij 
het Zorgkantoor. 

Het Zorgkantoor moet toestemming geven voor het 
in gebruik nemen van het mobiliteitshulpmiddel. 
Het Zorgkantoor bepaalt welk mobiliteitshulpmiddel 
het meest geschikt is voor de persoon. Ook is het 
zorgkantoor verantwoordelijk voor de levering van het 
mobiliteitshulpmiddel en alle toebehoren.

Aanpassing verblijfsruimte
Voorbeelden van aanpassingen van de verblijfsruimte 
zijn: het plaatsen van rolstoelbrede deuren, wegbreken 
van drempels, aanpassen van een doucheruimte, et 
cetera. Oók hulpmiddelen kunnen deel uitmaken 
maken van zo’n aanpassing. Bijvoorbeeld het plaatsen 
van een vaste tillift, traplift, wandsteunen, douchesteun 
of douchezitje.

Hulpmiddelen voor toezicht
Een cliënt met een Wlz indicatie heeft aanspraak 
op toezicht en zorg in de nabijheid. Traditioneel 
biedt de Rozelaar dit toezicht op de cliënt door 
de inzet van personeel. Soms kunnen technische 
hulpmiddelen zoals alarmeringssystemen en camera’s 
het “traditionele” door personen te bieden Wlz 
toezicht (deels) vervangen. Denk bijvoorbeeld aan 

alarmeringssystemen en camera’s. Dit soort technische 
voorzieningen kunnen ten laste van de Wlz komen. 
Als de cliënt verblijft, (in- of exclusief behandeling) 
en de Rozelaar kiest er voor van dit soort technische 
voorzieningen gebruik te maken bij het bieden van 
de zorg, komen de kosten van deze voorzieningen ten 
laste van de Rozelaar.

Het staat voorop dat het verantwoord moet zijn om 
persoonlijk toezicht te vervangen door technische 
voorzieningen.

Benodigdheden voor verzorging
Middelen die de Rozelaar bijvoorbeeld nodig heeft 
zijn: steriele handschoenen, wegwerphandschoenen, 
mondkapjes, schorten, etc.

Overgangsregeling hulpmiddelen WMO
Als de cliënt bij de Rozelaar woont en een 
mobiliteitshulpmiddel van de gemeente heeft 
(aanschaf voor 1 januari 2020). Dan blijft de 
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
aanpassingen van het mobiliteitshulpmiddel, totdat 
het hulpmiddel moet worden vervangen. Daarna is het 
zorgkantoor verantwoordelijk voor de verstrekking 
van een (nieuw) mobiliteitshulpmiddel en gelden de 
regels van de Wlz.

7. Begeleiding en vervoer

Begeleiding van vervoer
Voor het vervoer van cliënten doet de Rozelaar een 
beroep op het netwerk van de cliënt.  Het gaat om 
begeleiding van vervoer naar bijvoorbeeld de arts of 
andere medische doeleinden. Wanneer er geen andere 
mogelijkheid is, dan zal de Rozelaar zorgen voor 
begeleiding van vervoer voor medische doeleinden. De 
Rozelaar kan hier ook geïnstrueerde vrijwilligers voor 
inzetten. Vervoer naar sociale activiteiten wordt niet 
door de Wlz vergoed en is dus niet voor rekening van 
de Rozelaar.   

Vervoer voor medische doeleinden
Vervoer naar eerstelijnszorg (tandarts, huisarts, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedie en 
maatschappelijk werker), medisch specialisten en 
ziekenhuis wordt een beroep gedaan op het netwerk. 
Cliënten inclusief behandeling kunnen de gemaakte 
kilometers declareren bij de Rozelaar. 

Voor cliënten die een indicatie hebben exclusief 
behandeling wordt in sommige gevallen de begeleiding 
en vervoerskosten uit de Zorgverzekeringswet betaald. 
Hier is alleen sprake van als deze valt onder één van de 
volgende voorwaarden, als de cliënt: 

• Nierdialyses moet ondergaan in een instelling.
• Behandelingen bij kanker met chemotherapie,  

immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan.
• Zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen.
• Een zeer beperkt gezichtsvermogen 

(slechtziendheid) heeft, dat verplaatsing zonder 
begeleiding niet mogelijk is.



• Jonger dan 18 jaar is, en gebruik maakt van 
verzorging vanwege complexe somatische 
(lichamelijke) problematiek, of een lichamelijke 
handicap heeft.

• Aangewezen is op geriatrische revalidatiezorg.
• Is aangewezen op dagbehandeling die in een 

groep wordt verleend en die onderdeel is van 
een zorgprogramma bij geneeskundige zorg voor 
specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Vervoer sociale activiteiten
Vervoer van cliënten naar sociale activiteiten en 
vrijetijdsbesteding wordt niet door de Wlz vergoed en 
is dus niet voor rekening van de Rozelaar. De gemeente 
heeft voor sociaal vervoer binnen en buiten de regio 
voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt zelf 
wanneer sociaal vervoer wordt vergoed. 

Vervoer naar dagbesteding
Als een cliënt een indicatie voor dagbesteding inclusief 
vervoer heeft en naar een dagbestedingslocatie van 
de Rozelaar gaat, dan zijn de kosten voor vervoer 
altijd voor rekening van de Rozelaar. De kosten voor 
vervoer naar dagbesteding zijn voor rekening van de 
Rozelaar als de vervoersindicatie bij de Rozelaar is 
belegd. De cliënt mag zelfstandig of onder begeleiding 
van familie/vrijwilliger naar de dagbesteding komen. 
De kosten hiervan kunnen via een declaratieformulier 
worden vergoed. De vergoeding is €0,19 per kilometer. 
Ook hiervoor geldt dat er een indicatie voor vervoer 
aanwezig moet zijn. 

8. Wonen, verhuizen en inrichten

Om het gewone leven te ervaren gaat de voorkeur 
er naar uit dat de cliënt zelf de woning inricht. Kan 
de cliënt de inrichting niet betalen, dan biedt de 
Rozelaar een eenvoudig basispakket aan voor de 
inrichting. Dit eenvoudige basispakket kan eerder 
gebruikt zijn en zal eigendom blijven van de Rozelaar. 
Als de cliënt het appartement naar eigen wens 
inricht dient het appartement na vertrek weer in de 
originele staat opgeleverd te worden. Bij oplevering 
van een appartement wordt het volgende document 
ondertekend ‘aanvaarden en opleveren appartement’ 
welke te vinden is op onze website.

Basispakket inrichting
• Behang
• Vloerbedekking
• (rol)gordijnen
• Bed en matras
• Tafel
• 2 stoelen
• Tweezitsbank
 
Verhuizing
Wanneer een cliënt op eigen verzoek naar een andere 
locatie van de Rozelaar verhuist of inpandig verhuist 
dan betaalt de cliënt zelf de kosten hiervan. Als de 
Rozelaar wil dat de cliënt naar een ander appartement 
verhuist dan is de Rozelaar verantwoordelijk voor de 

kosten van die verhuizing. 

Schoonmaak
De Rozelaar is eindverantwoordelijk voor de 
schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes en 
de woonruimte van de cliënt. Voor het schoonmaken 
van het appartement van de cliënt wordt een beroep 
gedaan op de mogelijkheden van de cliënt of op iemand 
uit zijn netwerk. 

Televisie, telefoon en internet
De Rozelaar biedt de mogelijkheid om televisie te kijken 
in de gemeenschappelijke ruimte. Voor in de woningen 
is de Rozelaar verantwoordelijk dat er aansluitingen 
zijn voor televisie en telefoon.. De aansluiting en 
abonnementskosten zijn voor de cliënt. Als de cliënt in 
zijn of haar eigen appartement internet wil dan zal de 
cliënt dit zelf moeten regelen. In de algemene ruimte 
kan gebruik gemaakt worden van de Wifi. 

9. Overige

Uitvaartverzekering
Het afsluiten van een uitvaartverzekering is de 
verantwoordelijkheid van de cliënt of van zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger. 

Aansprakelijkheids- en inboedelverzekering
Ieder is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn 
eigen risico’s. De Rozelaar is verantwoordelijk voor de 
verzekering van de opstal en inventaris voor zover zij 
daar eigenaar van is. De verzekerde is verantwoordelijk 
voor de eigen aansprakelijkheidsverzekering, 
verzekering van de eigen inboedel, zorgverzekering en 
dergelijke. 

De Rozelaar heeft een collectieve aansprakelijkheids- 
en inboedelverzekering afgesloten. Als de cliënt 
zich wil aansluiten bij deze verzekering, dan betaalt 
de cliënt hiervoor een eigen bijdrage. Deze worden 
gefactureerd door de Rozelaar. Als de cliënt hier 
gebruik van wil maken dan verwijzen wij naar het 
formulier ‘aanvullende diensten van de Rozelaar’ wat 
op onze website is te vinden. 

Administratiekosten
Het geldbeheer en het doen van de administratie van 
de cliënten is niet in de zorg inbegrepen. De Rozelaar 
doet een beroep op de mogelijkheden van de cliënt 
of iemand uit zijn netwerk om de financiën en de 
administratie van de cliënt te doen. Indien er niemand 
in het netwerk beschikbaar is kan gezocht worden 
naar een bewindvoerder die de gelzaken van de cliënt 
kan waarnemen.

G-Fitness
Bij de Rozelaar aan de Rozenstraat wordt fitness 
gegeven. Als de cliënt hier aan mee wil doen dan kan 
dit aangegeven worden op het formulier aanvullende 
diensten van de Rozelaar.



Tot slot
Voor de vergoeding van de zorgkosten maakt de Rozelaar aanspraak 
op de betreffende en dan geldende zorgwetten: Wlz, Wmo of Zvw. 
Ten alle tijden geldt dat de wet- en regelgeving altijd boven dit 
document gaan. 

Dit document is een afgeleide van de zorgwetten en is alleen informatief. Als er twijfel is of als het niet duidelijk 
is vanuit welke zorgwet een specifieke zorgvraag vergoed moet worden, dan behoudt de Rozelaar zich het recht 
voor om dit na te vragen bij het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar van de cliënt en daarnaar te 
handelen. 
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