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Inleiding
Voor u ligt een geheel nieuwe brochure betreffende de Wlz verstrekkingen en de doorbelasting van
de kosten die voor bewoners gemaakt worden.
In het alfabetisch overzicht (hoofdstuk 1) zijn zoveel mogelijk producten en diensten die aangeboden
worden binnen OlmenEs opgenomen.
In dat overzicht staat bij iedere verstrekking vermeld wie de kosten betaalt.
Een aantal posten die verwijzen naar betaling door de bewoner kunnen gedekt zijn/worden door een
op naam van de bewoner zelf afgesloten zorgverzekering of anderszins.
In hoofdstuk 2 is een korte toelichting openomen op een aantal posten.
De posten voor waskosten, groepsgelden, culturele en vrijetijdsactiviteiten OlmenEs en vervoer
worden maandelijkse doorbelast. (zie hoofdstuk 3)
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is deze regeling op 11-11-2019
voorgelegd aan de Cliëntenraad van OlmenEs.
Eventuele aanpassingen (indien van toepassing per kalenderjaar) worden tevens voorgelegd aan en
afgestemd met de Cliëntenraad.
De ingangsdatum voor deze regeling is 1 januari 2020.
De inhoud van deze brochure is een uitwerking van het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.
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1. Overzicht voor wie zijn de kosten?
Wie betaalt?

Bewoner

OlmenEs (Wlz)

Wonen met Behandeling

A
Antroposofische ontwikkelingsgerichte therapieën ( zie toelichting 2.1 en 2.2 )
Apps (abonnementskosten - voor gebruik op mobiele telefoons of tablets)
Audiologisch (gehoor)onderzoek
Arts (huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, antroposofische arts) (zie ook:
Medische zorg)
B
Bed:
Standaard
hoog/laag
eigen bed
Beddengoed standaard: aanschaf en reparatie
Beddengoed eigen keuze: aanschaf, labelen en reparatie
Begeleiding:
begeleiding bij consult arts/specialist/therapeut (paramedisch)
begeleiding bij kappersbezoek, winkelen, uitstapjes (zie toelichting 3 )
begeleiding in ziekenhuis bij opname (zie toelichting 2.5 )
Brillen
C
Consult specialist
D
Dieetvoeding (door OlmenEs voorgeschreven)
E
Elastische (steun)kousen op medische indicatie
EMDR (indien verwijzing vanuit huisarts/OlmenEs) ( zie toelichting 2.2 )
F
Feest van bewoners
Fiets, skelter (aangepast) niet op medische indicatie
Fysiotherapie:
Fysiotherapie (specifieke paramedische zorg) ( zie toelichting 2.1 )
Fysiotherapie overig ( zie toelichting 2.1 )
G
Geestelijke verzorging
Gehooronderzoek
Gehoorapparaat
H
Huishoudelijke artikelen standaard

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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OlmenEs(Wlz)

Bewoner
Huishoudelijke artikelen op medische indicatie en gerelateerd aan handicap

X

Hulpmiddelen (functioneel geïndiceerd), algemeen en individueel
Incontinentiemateriaal
Inrichting algemene ruimten
Inrichting persoonlijke ruimte bewoner standaard (eenvoudig en adequaat)
Inrichting persoonlijke ruimte bewoner eigen smaak/aanvullend

X
X
X
X

Internet
K
Kapper
Kleding:
Individueel aangepaste kleding en schoeisel: aanschaf en reparatie
Persoonsgebonden kleding en schoeisel: aanschaf en reparatie
Werkkleding, werkschoenen en veiligheidsmiddelen werk
Kleding labels aanbrengen
L
Logopedie:
Logopedie (specifieke paramedische zorg) ( zie toelichting 2.1 )
Logopedie overig ( zie toelichting 2.1 )
M
Maaltijden:
Maaltijden standaard: ontbijt, lunch, warme maaltijd, koffie, thee, sap, fruit
Maaltijden extra: op aanvraag van bewoner naast de standaard voeding, voor
feestjes: chips en drankjes (zie ook: Voeding)
Dieetmaaltijden op medische indicatie
Medicijnen:
Medicijnen (arts/medisch specialist)
Medicijnen (voorgeschreven door antroposofisch arts)
Medicijnen, zelfzorg
Medische zorg regulier van huisarts
Medisch consult en behandeling specialist
Mondzorg: zie tandheelkundige zorg
O
Onderhoud persoonlijke ruimte standaard: opknappen en periodiek
onderhoud
Onderhoud persoonlijke ruimte: eigen smaak
Overlijden: kosten van afleggen, opbaren, organiseren en uitvoeren uitvaart
Pedicure op medische indicatie, verwijzing door arts/verpleegkundige (zie
toelichting 2.3)

X
wordt beleid
op gemaakt
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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OlmenEs (Wlz)

Bewoner
P
Therapie met paarden (individueel, op verwijzing van arts/gedragskundige van
OlmenEs) ( zie toelichting 2.2 )
Pedicure op eigen initiatief bewoner/ouders (zie toelichting 2.3)

X
X

Persoonlijke verzorging: toiletartikelen, kosten kapper, schoonheidsspecialist,
manicure (en overige)
Portokosten privépost, persoonlijke abonnementen
R
Recreatie en vrije tijd ( zie toelichting 2.4 )
Repareren van persoonlijke bezittingen
Rollator op medische indicatie
Rolstoel op medische indicatie: aanschaf en onderhoud
S
Schoeisel: (semi)orthopedisch op medische indicatie: aanschaf en reparatie

X

Steunzolen
Schoonmaak:
Schoonmaak en opruimen eigen kamer standaard
Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
Speeltoestellen (buiten): aanschaf en onderhoud
T
Tandheelkundige zorg (exclusief cosmetische tandheelkunde)

X

Tandheelkundige zorg specifiek
TV/audioapparatuur gemeenschappelijke ruimten: aanschaf en reparatie
TV/audioapparatuur eigen kamer: aanschaf en reparatie
Therapie (kunstzinnige, muziek, euritmie) ( zie toelichting 2.2 )
V
Vakantie en culturele activiteiten ( zie toelichting 3 )
Verhuizing binnen OlmenEs op verzoek van OlmenEs
Verpleegmaterialen
Vervoer (zie toelichting 3 )
Verzekeringen:

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Verzekeringen brand/inboedel, kostbaarheden eigendommen bewoner (tot €
4.600)
Verzekeringen brand/inboedel, kostbaarheden eigendommen bewoner (boven
€ 4.600)
Verzekering: Wettelijke Aansprakelijkheid (max. €10.000)
Verzekering: Uitvaart/crematie/begrafenis
Verzekering: Zorgverzekering
Verzekering: (reis) bij vakantie, vrije tijd, recreatie
Visusonderzoek (screening ogen)

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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OlmenEs (Wlz)

Bewoner
Voeding:
ontbijt, broodmaaltijd, warme maaltijd, koffie, thee, sap
extraatjes (chips, drankjes, specifieke kosten voor feestjes)
voorgeschreven dieetvoeding
Voetverzorging (zie pedicure)
W
Wasverzorging (kosten): ( zie toelichting 3 )
Wasverzorging bedden- en linnengoed
Wasverzorging kleding bewoner
Wasverzorging werkkleding bewoner
Z
Ziekenhuisopname

X
X
X
X

X
X
X
X

2. Toelichting
2.1. Behandeling
Volgens het Nederlands Zorginstituut behoort een behandeling c.q. therapie tot de aanspraak Wlz als
deze aan een aantal criteria voldoet.
We noemen hier enkele van deze criteria1
• De behandeling wordt gegeven voor problematiek die samenhangt met een aandoening,
beperking, stoornis of handicap waarvoor geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek
gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard nodig is. De behandeling is niet
beperkt tot de ‘dominante’ grondslag (reden waarvoor de indicatie is gesteld), maar kan ook zijn
gericht op andere problemen.
• Het moet gaan om specifieke behandeling. Een behandeling is specifiek als de zorg onlosmakelijk
onderdeel is van de integrale zorg en/of er specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn om de
doelgroep te behandelen.
2.2. Antroposofische, ontwikkelingsgerichte therapieën
OlmenEs heeft, als zorginstelling met een antroposofische grondslag, ervoor gekozen om
euritmietherapie, muziektherapie, kunstzinnige therapie, ritmische massage en badtherapie als
‘specifieke paramedische zorg’ te oormerken. Dat wil zeggen dat op verwijzing van een
gedragskundige en/of arts deze therapievorm kan worden ingezet als onderdeel van de integrale zorg.
EMDR en individuele therapie met paarden wordt door OlmenEs op dezelfde manier benaderd.
De therapie is dan opgenomen in het individueel zorgplan.
2.3. Voetverzorging/pedicure:
Voetverzorging valt onder de aanspraak van de Wlz. Dit betekent dat de kosten voor rekening van
OlmenEs zijn. Niet iedere bewoner hoeft echter naar de pedicure: voetverzorging kan ook vaak door
een medewerker plaatsvinden. Er moet daarom altijd in overleg met de arts of verpleegkundige
bepaald worden wanneer een pedicure nodig is.

1

Bron: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/behandeling-wlz
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2.4. Sport en recreatie:
Het onder 2.1. en 2.2. beschrevene over de aanspraak Wlz betekent dat activiteiten (onder
begeleiding) die NIET van medische-, specifiek gedragswetenschappelijke- of specifiek paramedische
aard zijn NIET geoormerkt kunnen worden als therapie en dus buiten de Wlz-aanspraak vallen.
Dit geldt concreet voor onder andere:
Mountainbiken
Zwemmen
Paardrijden
Dergelijke activiteiten vallen onder sport en recreatie en de kosten daarvan worden doorberekend:
de ouders/vertegenwoordigers van de bewoners die het betreft krijgen een contract voor de kosten
van deze activiteit inclusief de begeleiding.
2.5. Begeleiding in het ziekenhuis bij opname:
Volgens het Nederlands Zorginstituut behoort (specifieke) begeleiding vanuit de instelling bij
ziekenhuisopname NIET tot de aanspraak Wlz.
Olmenes heeft ervoor gekozen om deze begeleiding, indien noodzakelijk gewenst vanuit de
gedragskundige, wél te bieden/betalen.

3. Kostenoverzicht 2020 -doorbelast
Waskosten
Sport en recreatieve activiteiten

Groepsgeld
Culturele + vrijetijdsactiviteiten OlmenEs
Culturele activiteiten individueel
Bewonersvakantie
Bewonersadministratie

Vervoer

Bijdrage voor waskosten privékleding per maand
€ 25,- (€ 15,- voor bewoners die zelfstandig wassen)
Contributie: individueel of groepslidmaatschap voor het
hele seizoen. Bijdrage voor begeleiding, reiskosten en
coördinatie per deelnemer per activiteit per maand €
15,Maandbedrag groepsgeld € 10,Maandbedrag cultuurgeld € 10,Entreegeld/kaartjes: bedrag afhankelijk van voorstelling.
Bijdrage voor extra begeleidingskosten: nader vast te
stellen.
Bijdrage per maand. Afhankelijk van mate van gebruik
dienstverlening door bewonersadministratie gelden de
volgende tariefgroepen:
▪
Tariefgroep 0 (€ 0,-): groepsgeld, cultuurbijdrage en
waskosten
▪
Tariefgroep 1 (€ 7,50): groepsgeld, cultuurbijdrage,
waskosten en 1 x sport- en recreatieactiviteit.
▪
Tariefgroep 2 (€ 20,-): groepsgeld, cultuurbijdrage,
waskosten, 1 x sport- en recreatieactiviteit en
zakgeld en/of kasvoorschotten
▪
Tariefgroep 3 (€ 27,50): groepsgeld, cultuurbijdrage,
waskosten, meerdere sport- en recreatieactiviteit en
zakgeld en/of kasvoorschotten
€15,- per bewoner per maand. Hiervoor kan de bewoner
gebruik maken van de auto`s en bussen die OlmenEs
bezit, ook voor recreatieve doeleinden.
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Ten slotte
Met vragen over de inhoud van deze brochure of onvolledigheden in het alfabetisch overzicht kunt u
zich wenden tot de Kenniskring Wet langdurige zorg van OlmenEs via het mailadres
kenniskring@olmenes.nl.
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