
Wie betaalt wat? 

Bewonersbijdrage 

Inleiding 

Op basis van het Wlz-kompas en het Zvw-kompas is voor Insula Dei Huize Kohlmann  

(IDHK) deze regeling Bewonersbijdrage uitgewerkt. Deze regeling beschrijft waar u als cliënt 

recht op heeft zonder hiervoor extra te hoeven betalen en voor welke voorzieningen een 

eigen bijdrage geldt. IDHK vraagt van u geen verplichte eigen bijdrage. Als u bij ons woont 

voorzien wij in uw algemene dagelijkse levensbehoefte. Heeft u daarnaast nog aanvullende 

wensen, dan vraagt IDHK in bepaalde situaties een financiële bijdrage.  

IDHK biedt leefplezier aan de oudere mens met een zorgvraag. Vanuit deze redenatie vindt 

IDHK het ongewenst om voor alles wat wij cliënten aanbieden exact vast te leggen of dat al 

dan niet onderdeel is van de aanspraken Wlz. Leidend bij ons zorgaanbod is de behoefte per 

individuele cliënt. Naar aanleiding van uw vraag gaat IDHK met u in gesprek. Dit gesprek 

vormt de basis van onze dienstverlening. 

Basis voorzieningen 

Tot de basis verstrekkingen behoren de zaken die u dagelijks nodig heeft, de zogenaamde 

algemene dagelijkse levensbehoefte. Uiteraard staat de behandeling, verzorging en 

begeleiding voorop. Daar hoort ook uw persoonlijke verzorging en uw eten en drinken bij. Als 

u hulpmiddelen en incontinentiemateriaal nodig heeft, verzorgt IDHK dat voor u. Indien 

medisch geïndiceerd, horen farmaceutische hulp, tandheelkundige hulp of behandeling door 

een pedicure daar ook bij. IDHK betaalt ook de kosten voor ontspanning en activiteiten op de 

afdeling waar u woont. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klein materiaal voor handenarbeid of 

materiaal voor sport en spel.  

Voorzieningen voor eigen rekening 

Indien u gebruik wilt maken van andere of meer voorzieningen dan de basis voorzieningen 

van IDHK, dan zult u daar zelf voor moeten betalen. Dit zijn voorzieningen die niet tot de 

dagelijkse levensbehoefte behoren en waar u (of uw vertegenwoordiger) een keuze in kan 

maken. U kunt denken aan maaltijden voor bezoek, toiletartikelen, abonnementen op kranten 

of tijdschriften, de kapper, uitstapjes en bepaalde vormen van recreatie.  

Voor een aantal zaken biedt IDHK u de mogelijkheid om dit binnen onze organisatie te 

regelen. U kunt uw wensen bespreken met een medewerker van de afdeling waar u woont.  

IDHK kan de volgende zaken voor u regelen: 

• Het wassen van persoonsgebonden kleding.  

• Standaard toiletartikelen zoals deodorant, shampoo en tandpasta, panty’s en/ of 
pantykousjes.  

• Vervoer middels de rolstoelbus van IDHK.  
IDHK brengt een keer per maand deze kosten in rekening.  

Noot 

Voor verpleging en verzorging betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Dat 

is wettelijk zo vastgelegd. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en moet worden voldaan aan 

het CAK. 

De eigen bijdrage staat los van de bewonersbijdrage zoals omschreven in deze notitie. Voor 

informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht bij: www.hetcak.nl    tel: 0800-0087. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/z/zvw-kompas
https://liemerije.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c55cb6c8-56f9-4311-8b6c-85582b645e8c


Wie betaalt wat? 

 

Huisvesting 

Is er sprake van een indicatie met recht op zorg met verblijf dan zorgt IDHK voor uw 

huisvesting. 

A Betaald door IDHK 
C Betaald door de bewoner 

Verblijf met  
Behandeling (Wlz) 

Verblijf zonder 
Behandeling (Wlz) 

Huur en servicekosten A A 

Basisafwerking van de woonruimte A A 

Telefoon, televisie, internet aansluiting A A 

Telefoon, televisie, internet 
abonnement 

C C 

Basis inrichting (hoog/laag bed, kast, 
nachtkastje) 

A A 

Persoonlijke inrichting C C 

Verhuizing C C 

 

 

Kleding en schoenen 

Kleding en schoenen zijn eigendom van de bewoner en daarmee is hij zelf verantwoordelijk 

voor de aanschaf, reparatie en wassen (zie ook de folder over wasgoed). Wij vragen u om in 

alle kledingstukken een label te laten zetten via de wasserij. Op deze manier weten 

medewerkers welke kledingstukken van wie zijn en voorkomen we dat deze kwijtraken. Voor 

het wassen van de eigen kleding is de bewoner zelf verantwoordelijk. IDHK betaalt de kosten 

voor wassen, drogen, strijken en stomen van instellingslinnen (zoals beddengoed, 

handdoeken) en kledingstukken die eigendom zijn van IDHK. 

A Betaald door IDHK 
C Betaald door de bewoner 

Verblijf met  
Behandeling (Wlz) 

Verblijf zonder 
Behandeling (Wlz) 

Kleding en schoenen algemeen C C 

Kleding merken en labelen C C 

Kleding wassen en stomen C C 

Instellingslinnen 
(beddengoed, handdoeken) 

A C 

 

Medische ondersteuning 

Als er sprake is van een indicatie ‘met behandeling’ dan is de specialist 

ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Samen met andere 

collegae (psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist etc.) zorgen zij voor 

de medische begeleiding. Natuurlijk in goede afstemming met de zorg. 

Is er een indicatie ‘zonder behandeling’ dan kunt u voor de reguliere medische zorg terecht 

bij uw huisarts, apotheek, fysiotherapeut, etc. Afhankelijk van de dekking van uw 

zorgverzekering worden deze kosten vergoed. 

 



 

A Betaald door IDHK 
C Betaald door de bewoner 

Verblijf met  
Behandeling (Wlz) 

Verblijf zonder 
Behandeling (Wlz) 

Consult arts A C 

Tandarts A C 

Fysiotherapie A C 

Ergotherapie A C 

Logopedie A C 

Diëtist A C 

Drogisterij artikelen C C 

Hoortoestellen/brillen C  (mogelijk ZVW) C  

Hulmiddelen ter ondersteuning van 
zorg 
(tilliften, douchebrancard, 
douchestoel) 

A A 

Hulpmiddelen voor mobiliteit A A 

Voorgeschreven medicatie A C  (ZVW) 

Pedicurezorg algemeen C C 

Pedicurezorg op medische indicatie A C  (ZVW) 

 

 

Verzorging en voeding 

Als u een indicatie voor verblijf heeft zorgen wij voor de schoonmaak van uw woonruimte en 

voor de dagelijkse maaltijden. Ook tussendoortjes zoals fruit, koffie, thee en frisdranken 

betaalt IDHK. Wilt u daarnaast nog extra of bijzondere dingen eten of drinken, dan betaalt u 

deze zelf. Bijvoorbeeld een traktatie omdat u jarig bent. Heeft u op basis van een medische 

indicatie een dieet dan verzorgt IDHK de maaltijden en tussendoortjes passend bij uw 

situatie. 

A Betaald door IDHK 
C Betaald door de bewoner 

Verblijf met  
Behandeling (Wlz) 

Verblijf zonder 
Behandeling (Wlz) 

Huishoudelijke verzorging A A 

Persoonlijke verzorging C C 

Incontinentiemateriaal A C 

Warme maaltijd A A 

Broodmaaltijd* 
*Voor de broodmaaltijd 
ontvangt u een vergoeding 
per dag waarmee u zelf uw 
maaltijd kunt 
inkopen/samenstellen 

C C 

 

  



Vervoer 

Vervoer naar activiteiten buiten IDHK zoals familiebezoek of theaterbezoek dient u zelf te 

organiseren. De gemeente Arnhem heeft voor vervoer binnen de regio wel voorzieningen 

waar u op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning een beroep op kunt doen. 

Ook heeft Insula Dei Huize Kohlmann de beschikking over een rolstoelbus. Er worden uitjes 

georganiseerd waar u zich voor kunt inschrijven. Mocht vervoer nodig zijn voor een 

medische behandeling dan doen wij in eerste instantie een beroep op familie/naasten. Mocht 

dat onverhoopt niet mogelijk zijn zal begeleiding plaatsvinden door een vrijwilliger of 

medewerker van IDHK. 

 

A Betaald door IDHK 
C Betaald door de bewoner 

Verblijf met  
Behandeling (Wlz) 

Verblijf zonder 
Behandeling (Wlz) 

Vervoer 
sociale activiteiten 

C C 

Vervoer 
medische noodzaak 

C/A C/A 

 


