
KOSTEN IN DE WLZ

MEER INFORMATIE?
WWW.DEBOSK.NL    •    INFO@DEBOSK.NL    •    TELEFOON (0512) 745040

Wie betaalt wat?



VOEDING 
In principe zorgt ZorgInitiatief de Bosk voor de voeding. Op basis van de WLZ regelgeving geldt als uitgangspunt 
dat cliënten welke woonzorg ontvangen, geen voedingsgeld terug krijgen. ZorgInitiatief de Bosk wijkt hier onder 
bepaalde voorwaarden vanaf omdat we eigen regie stimuleren. We hebben dit zorgvuldig afgestemd met de 
Cliëntenraad. Onder de volgende voorwaarden kun je voedingsgeld ontvangen: 

1.  Structurele tegemoetkoming van het voedingsgeld:
  Het gaat hierbij om een in het zorgplan opgenomen afspraak. Bijvoorbeeld; de cliënt zorgt zelf voor zijn 

ontbijt of kookt 4 dagen per week zelf. 

2. Incidentele tegemoetkoming van het voedingsgeld
  De cliënt verblijft langer dan 2 weken elders en vraagt ruim op tijd (minimaal 1 maand van te voren) een 

tegemoetkoming aan bij de locatie coördinator. De periode van 1 maand is nodig om inkoopkeuken en 
samenstelling menu aan te passen.

 Uitgangspunten  
•   Cliënten krijgen de mogelijkheid om eigen regie te voeren over inkoop van voeding
•  Verspilling van voedsel wordt zoveel mogelijk voorkomen;
•   De administratieve lasten moeten minimaal zijn voor begeleiders en financiële afdeling;
•   Alle voedingsafspraken worden besproken bij intake en opgenomen in het zorgplan;
•   Tegemoetkoming van voedingsgeld kan niet achteraf (na afwezigheid van de cliënt worden aangevraagd);
•   Voor ontbijt, lunch en avondeten geldt de tegemoetkoming, niet voor tussendoortjes;
•    Bedragen zijn gebaseerd op het Nibud omtrent voedingskosten (www.nibud.nl),  

deze worden jaarlijks geherindexeerd; 
•  Uitbetaling vindt aan het eind van de maand plaats.

Woon je bij ZorgInitiatief de Bosk? En krijg je zorg vanuit  
de Wet Langdurige zorg? Dan is de informatie in deze folder 
voor jou. Hier lees je wat ZorgInitiatief de Bosk voor jou 
betaalt omdat het in je indicatie zit. Je leest ook wat je zelf 
moet betalen. In de Wet langdurige zorg staat vastgelegd 
hoe het werkt als je Zorg In Natura (ZIN) ontvangt. Op de 
volgende bladzijden leggen we je uit wat je zelf betaalt en 
wat de Bosk voor jou betaalt.

Over ZorgInitiatief de Bosk  
ZorgInitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling en ondersteuning aan 
kinderen en jongeren bij wij het leven niet vanzelf gaat. Wij bieden dag en 
nacht excellente zorg op een plek waar je je thuis en veilig kunt voelen.
 
Visie
Jij bent uniek. Daarom kijken we samen met jou naar wat jou gelukkig 
maakt en welke ondersteuning daar het beste bij past. Onze ervaren en 
enthousiaste medewerkers zetten zich hier dag en nacht voor in. Onze 
persoonlijk aandacht geldt ook voor je familie en de hulpverleners die bij 
jou betrokken zijn.

Wij streven naar de best mogelijke zorg voor jou. Daarom vragen we 
regelmatig advies aan onze Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.
 
Eigen bijdrage zorg met verblijf
Jouw woonlocatie valt onder de regeling van de WLZ (Wet langdurige 
zorg). Voor zorg vanuit de WLZ betaal je een deel zelf. Dit heet de eigen 
bijdrage. Deze bijdrage betaal je aan het CAK, zij sturen daarvoor een 
rekening. Jouw eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen. Kijk voor 
meer informatie op www.hetcak-bz.nl.  
 
Het is logisch als je hier vragen over hebt. Deze vragen mag je altijd 
aan ons stellen. Wij proberen jouw vragen dan zo goed mogelijk te 
beantwoorden.

VOEDING              

WASKOSTEN              
Onderstaande kosten geven de kosten aan voor de interne wasserij van de Bosk.  
Deze kosten zijn gebaseerd op de richtlijn waskosten zorginstellingen van het Nibud.

Ontbijt 2e broodmaaltijd Warme maaltijd
Man 14-50 jaar € 1,89 € 2,20 € 2,50

Vrouw 14-50 jaar € 1,45 € 1,93 € 2,39

Man 51-69 jaar € 1,66 € 2,05 € 2,34

Vrouw 51-69 jaar € 1,43 € 2,00 € 2,27

Man en vrouw 70+ jaar € 1,63 € 2,08 € 2,35

Waskosten per maand  
(1-2 keer per week, gem. 5,5 kg)

WASSEN, STRIJKEN  
EN OPVOUWEN € 76,10



WIJ BETALEN JIJ BETAALT JIJ BETAALT

•    Inrichting van gemeenschappelijke 
ruimtes zoals de woonkamer

•    Indien nodig bieden wij een basis set 
van meubels aan (bed, matras, kast, 
tafel en stoel) voor je eigen kamer/
appartement

•    Raamdecoratie, afwerking muren  
en vloerbedekking op je eigen kamer/
appartement

•    Speciale aanpassingen als die  
voor jouw zorg nodig zijn zoals  
een hoog-laagbed.

•   Inrichting van je kamer/
appartement wanneer je dit 
wil en kan. Wij zorgen voor 
de afwerking van de muren, 
gordijnen en vloerbedekking

•    De aansluitingen voor televisie 
en internet in je eigen kamer/
appartement, tenzij anders 
afgesproken

•    De apparatuur in je eigen 
kamer/appartement

•    De abonnementen voor in je 
eigen kamer/appartement, 
tenzij anders afgesproken
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•  Het vervoer en de begeleidingskosten 
in het geval van een gezamenlijke 
activiteit

•    Algemene verzekeringen 
 voor het pand
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•   Eigen vakantie en uitstapjes
•   Eventueel een bijdrage aan 

de entree, afhankelijk van je 
leeftijd

In het geval van verblijf excl. 
behandeling, zijn deze kosten 
voor jou of de Zorgverzekering:  
 
•   Medische zorg
•    Paramedische zorg 

(fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, diëtetiek)

•   Behandeling van een psychische
 stoornis
•   Voorgeschreven medicijnen
 (mobiliteits) hulpmiddelen
•   Tandheelkundige zorg

In het geval van verblijf 
incl. behandeling
 
•    (Para)medische zorg die niet 

specifiek bij jouw indicatie hoort 
•   Specialistisch medische zorg

•   Inboedelverzekering voor je 
eigen kamer/appartement

•  Aansprakelijkheidsverzekering
•   Zorgverzekering (overleg in 

het geval van verblijf incl. 
behandeling of een aanvullende 
verzekering nodig is)

WIJ BETALEN

•    De aansluitingen voor 
televisie en internet in de 
gemeenschappelijke ruimtes

•    De apparatuur in de 
gemeenschappelijke ruimtes

•    De abonnementen voor de 
gemeenschappelijke ruimtes

•   De energiekosten

In het geval van verblijf incl. 
behandeling, betalen wij het 
volgende:  
 
•    Algemene medische zorg door de 

huisartsen/of een Arts Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG).

•    Specifieke Paramedische zorg 
(fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, diëtetiek) die 
onderdeel is van jouw behandeling 
bij ZorgInitiatief de Bosk

•    Behandeling van een psychische 
stoornis

•   Voorgeschreven medicijnen
•    De aanvraag van (mobiliteits)

hulpmiddelen bij het Zorgkantoor 
•    Tandheelkundige zorg (Bij bepaalde 

ingrepen moet de tandarts eerst 
toestemming vragen aan het 
zorgkantoor)
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Voeding:
•    Dagelijks gezond eten en drinken.  

Dat wil zeggen 3 maaltijden per dag  
en genoeg drinken en tussendoortjes

•    Medisch noodzakelijk dieet indien 
voorgeschreven

•    Wil je niet mee-eten? Dan kan je 
voedingsgeld ontvangen (zie bijlage 1)

•    Roerende middelen zoals aangepast 
bestek of meubels die meerdere 
mensen op locatie kunnen gebruiken

•   Het schoonmaken van de (woon)  
 ruimte

Voeding
•    Ander of extra eten en drinken

•   Hulp bij geldzaken
  Als je zelf je geld niet kunt 

beheren, kunnen wij je helpen 
zoeken naar een bewindvoerder.
De kosten daarvoor betaal je zelf

•    Het wassen van je kleding 
wanneer er geen sprake is van 
extra wassen door aandoening 
of ziekte (zie bijlage 2 voor de 
kosten). Onder normaal vieze 
was verstaan we; de dagelijkse 
vieze was die aanleiding geeft 
tot een normaal was patroon: 
het dagelijks wassen van 
overhemden, shirts en regelmatig 
(2-3x per week) wassen van 
bovenkleding

•    De kosten voor toiletartikelen 
betaal je zelf. Denk aan deodorant 
etc., maar ook aan de kapper.

•    Je mag je eigen lakens, 
kussenslopen en handdoeken 
aanschaffen. Je krijgt hier geen 
vergoeding voor vanuit de 
Bosk. Wanneer je zelf platgoed 
hebt aangeschaft en de Bosk 
je was verzorgt, ben je zelf 
verantwoordelijk voor aanschaffen 
van een waszak die gelabeld is 
aan de bewoner (te verkrijgen bij 
de Bosk)

•    Je kleding, wij kunnen je wel 
begeleiden bij het aanschaffen 
daarvan als je dat zelf niet kunt

•    Incontinentiemateriaal bij 
exclusief behandeling verloopt via 
zorgverzekering
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•    Begeleiding (indien nodig) en vervoer 
naar arts, therapeut of specialist op 
indicatie.

•    Begeleiding mag ook uitgevoerd 
worden door een mantelzorger of 

 een geïnstrueerde vrijwilliger
•    Vervoer naar dagbesteding/

dagbehandeling

•    Als wij willen dat je verhuist, betalen 
wij ook de verhuizing
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•    Ontvang je dagbesteding in 
de vorm van PGB? Dan zijn de 
vervoerskosten voor jezelf

•    Vervoer voor bezoek aan familie 
en/of vrienden

•    Als je zelf wil verhuizen, 
zijn de kosten voor jezelf

WIJ BETALEN

•    Speciale kleding als je die nodig hebt 
vanwege je handicap

•    Extra waskosten wanneer die 
ontstaan door aandoening of ziekte. 
Dit is het geval als meer dan 1x per 
dag onderkleding, overhemden en 
shirts gewassen moeten worden, 
of als de bovenkleding dagelijks 
gewassen moet worden omdat deze 
daadwerkelijk vies is. Het gaat dan 
om een structureel verhoogde was 
frequentie. Het gaat nadrukkelijk niet 
om éénmalige‘ongelukjes’ of het in 
de was doen zonder dat de kleding 
daadwerkelijk vies is

•    Wij ondersteunen je bij persoonlijke 
verzorging als dat hoort bij je indicatie

•    Je platgoed (bedlinnen, lakens, 
kussenslopen) en keuken- en 
badhanddoeken krijg je van 
ons, indien je dit niet zelf kunt 
aanschaffen. Wij zorgen ook voor het 
wassen van linnengoed dat je zelf 
hebt gekocht of meegebracht

•   Incontinentiemateriaal
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