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Voorwoord
Beste cliënt,

De indicatie die je hebt om bij De Schutse te wonen bepaalt wat jij zelf 
betaalt en wat De Schutste betaalt. Heb je een Wet langdurige zorg (Wlz) 
indicatie, dan krijgt De Schutse geld van het Zorgkantoor. Maar soms heb je 
extra hulp nodig die het Zorgkantoor niet betaalt. Bijvoorbeeld vervoer naar 
een kerkdienst of begeleiding bij familiebezoek. De Schutse regelt dit graag 
voor je. Soms moet je dan wel voor deze extra diensten betalen.

Wat kun je in deze folder lezen?
1. Wat De Schutse voor jou kan regelen bij de verschillende indicaties.
2. Wie wat betaalt.

Heb je nog andere wensen?
Bespreek die dan met je persoonlijk begeleider.

Met vriendelijke groet,

Dhr. dr. K. Ruitenberg
Raad van Bestuur
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Groepskassen

Wie betaalt wat?

Wil je extra hulp? Dan maken we daar graag afspraken over. Je persoonlijk begeleider zet de 
afspraken in een overzicht. Het overzicht staat in je cliëntplan. Je financiële zaken binnen 
De Schutse zien er als volgt uit:

De Wlz betaalt de kosten voor langdurige zorg aan mensen met een blijvende intensieve 
zorgvraag. Zij hebben deze zorg nodig door een beperking of blijvende ziekte. Het gaat 
om kosten die met je beperking te maken hebben. Bijvoorbeeld een passende woonplek, 
medicijnen, tandarts of pedicure. Krijg je zorg die niet met je beperking te maken heeft? Dan 
betaalt de zorgverzekering deze soms. Valt een voorziening niet onder de Wlz? Dan kun je soms 
een aanvraag indienen bij de gemeente of je zorgverzekeraar. 

Het modulair pakket thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis (Wlz). Vanuit mpt kun je 
ook logeren of deeltijdwonen. Dit wordt Deeltijdverblijf (DTV) genoemd. Met een mpt kies je zelf 
welke onderdelen van het zorgpakket je wilt ontvangen. Je kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. 
Bijvoorbeeld omdat je de zorg zelf gedeeltelijk wilt inkopen met een persoonsgebonden 
budget. Als je vanuit mpt logeert gelden de voorwaarden logeren. Deze staan op de website van 
de Schutse.

Met een volledig pakket thuis (vpt) krijg je thuis zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). 
Je krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. Het vpt is een vorm van 
Langdurige zorg (Wlz ). Bij vpt betaal je huur voor de kamer waarin je woont.

Je wettelijk vertegenwoordiger en De Schutse hebben in gezamenlijk overleg besloten een 
bijdrage van jou te vragen voor collectieve doeleinden die niet door de overheid 
gefinancieerd worden. Deze middelen worden gestort in een collectief fonds per woongroep, 
de zogenoemde groepskas. 

Je wettelijk vertegenwoordiger en De Schutse hebben eveneens in gezamenlijk overleg 
besloten een bijdrage van jou te vragen voor de groepskas van de dagbesteding. 

Als het voor je vertegenwoordiger praktischer is om de financiën te laten uitvoeren door 
De Schutse, kan dit overgedragen worden aan de Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB). 
De werkwijze, de bevoegdheden en het afleggen van verantwoording door de SBB zijn 
geregeld in het ‘Reglement voor het beheer van geldmiddelen van bewoners van De Schutse 
door de Stichting Beheer Bewonersgelden.

1.

2.

3.
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Goed om te weten

Wie betaalt de zorg?

Deze brochure is een richtlijn. De vergoedingen en diensten binnen de Wlz veranderen 
regelmatig. Elk jaar wordt de informatie (indien nodig) aangepast. 

Het is niet mogelijk om geld terug te ontvangen als een activiteit, dienst of product niet wordt 
afgenomen (bijv. door afwezigheid).

In deze brochure wordt gesproken over de zorgverzekering. Voor cliënten die 
gemoedsbezwaard zijn komen de kosten voor eigen rekening. 

De Schutse regelt voor jou de zorg die door de Wlz en de zorgverzekering wordt betaald.

In je indicatie staat welke kosten de Wlz betaalt. 

Sommige kosten worden niet door de Wlz betaald. Soms betaalt je zorgverzekering die 
kosten. Dat hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Het is ook mogelijk dat deze kosten 
betaald worden door je gemeente. Verderop in deze brochure kun je lezen wat De Schutse 
voor jou betaalt.

Zaken die de Wlz of je zorgverzekering niet betalen, moet je zelf betalen. Of we zoeken samen 
met jou naar een oplossing.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Begeleiding en ondersteuning

Voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de 
indicatie staat welke ondersteuning de Wlz betaalt. Voor speciale ondersteuningsvragen maak 
je afspraken met De Schutse. De Schutse zet deze afspraken met jou in je cliëntplan. 

Eigen bijdrage Iedereen vanaf 18 jaar moet een verplichte eigen bijdrage betalen als je zorg 
krijgt vanuit de Wlz. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt jou hiervoor een rekening.

Persoonlijke verzorging

Noodzakelijke ondersteuning bij 
verzorging van handen en 
voeten. (incl. pedicure)

Algemene 
verzorgingsproducten

Incontinentiemateriaal en 
verbandmiddelen

Persoonlijke verzorgingsproducten

Kapper 

EHBO-spullen

vpt

Cliënt

De Schutse

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

mpt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

De Schutse,  
(alleen bij ZZP 
inclusief 
behandeling) *

De Schutse

De Schutse
(alleen bij ZZP 
inclusief 
behandeling)

-

Cliënt

Cliënt -

De Schutse -

Toelichting

*Valt onder persoonlijke 
verzorging

Bijvoorbeeld: 
handzeep, wc-papier

Bijvoorbeeld: 
douchegel, deodorant. 
Betaling maandelijks via 
afschrijving persoonlijke 
verzorgingsproducten.
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Begeleiding en ondersteuning
Medisch

Medisch specialist vanuit ziekenhuis 
waarvoor een verwijzing nodig is 
zoals oogarts, neuroloog, 
psycholoog of revalidatiearts.

Arts (AVG)

Ziekenhuisopname en -behandeling

Huisartsenzorg

Medicijnen 

Mondzorg (tandarts, mondhygiënist, 
orthodontist)

Paramedische zorg (logopedie, 
ergotherapie, fysiotherapie)

Paramedische zorg vanuit vpt (en ook vanuit mpt) kan worden 
toegewezen vanuit een ZZP met behandeling via een rekenmodule aan de Schutse. 
De kosten zijn dan voor de Schutse. Dit kan alleen als de cliënt behandeling nodig heeft 
door de beperking die hij/ zij heeft waarvoor speciale kennis of vaardigheden nodig zijn. 

Als er behandeling nodig is waarvoor geen speciale kennis of vaardigheden vereist zijn, 
dan komt deze voor rekening van de zorgverzekering.

vpt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

mpt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*.  
Er kan soms behan-
deling aan de Schutse 
worden toegewezen.
In dat geval betaalt de 
Schutse het.

Verblijf

Cliënt*

De Schutse
(alleen bij ZZP incl. 
behandeling)

Cliënt *Vanuit de zorgverzekering

De Schutse
(alleen bij ZZP incl. 
behandeling)

De Schutse
(alleen bij ZZP incl. 
behandeling)

*Vanuit de zorgverzekering

Zorgkantoor. 
De tandarts/ 
orthodontist of 
mondhygiënist 
declareert zelf de 
kosten bij het 
zorgkantoor.

De Schutse
(alleen bij ZZP incl. 
behandeling) 

*Vanuit de zorgverzekering

*Vanuit de zorgverzekering

Toelichting

*Vanuit de zorgverzekering

*Vanuit de zorgverzekering

*Vanuit de zorgverzekering

*
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Begeleiding en ondersteuning
Medisch

Onderzoek door orthopedagoog

Zorgverzekering 

Laboratoriumonderzoek

Eigen risico

Visueel onderzoek

vpt

Cliënt/ 
De Schutse**

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

mpt

Cliënt/ 
De 
Schutse*

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

Cliënt/ 
De Schutse**

Cliënt -

-

-

Cliënt -

Cliënt

De Schutse (alleen 
bij ZZP inclusief 
behandeling)

Toelichting

Diagnostische activiteit-
en die zijn aangevraagd 
door een Wlz-behandelaar 
komen ten laste van de Wlz 
als de inhoudelijke 
beoordeling van de data 
door de Wlz-behandelaar 
wordt uitgevoerd. Als de 
medisch specialist de data 
inhoudelijk beoordeelt, komt 
dat deel van de zorg ten 
laste van de Zvw. Bij mpt/vpt 
wordt er voorafgaand aan 
het onderzoek code H329 
aangevraagd via de 
rekenmodule.
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Begeleiding en ondersteuning
Voeding

Maaltijden, drinken, fruit en 
tussendoortjes

Uit eten/extra tussendoortjes 
zoals snacks

Medisch noodzakelijk dieet en 
medisch noodzakelijke 
voedingssupplementen

Verjaardagskosten

vpt

De Schutse

Cliënt

Cliënt *

Cliënt

mpt

Cliënt 

Cliënt

Cliënt *

Cliënt

Verblijf

De Schutse

Cliënt -

*Vanuit zorgverzekering

-

De Schutse

Cliënt

Toelichting

-
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Begeleiding en ondersteuning
Kleding

Aanschaf kleding

Aanschaf platgoed (beddengoed, 
handdoeken en washandjes)

Naammerkjes en kledingreparaties

Wassen, chemisch reinigen, drogen 
en strijken van eigen kleding

Kopen en herstellen van werkkleding 
die nodig is op de Schutse

Verstellen/aanpassen kleding

Wassen van platgoed (beddengoed, 
handdoeken en washandjes)

vpt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

De Schutse

Cliënt

De Schutse

mpt

Cliënt 

Cliënt

Cliënt

Cliënt

De 
Schutse

Cliënt

Cliënt

Verblijf

Cliënt

Cliënt De Schutse schaft 
standaard beddengoed, 
handdoeken en washandjes 
aan. De aanschaf van eigen 
beddengoed betaalt de 
cliënt zelf.

-

-

Kleding die nodig is om te 
werken bij de Schutse. Denk 
aan verfschort, werkpak of 
veiligheidsschoenen.

-

-

Cliënt

Cliënt

De Schutse

Cliënt

De Schutse

Toelichting

-
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Begeleiding en ondersteuning
Appartement en kamer

Huur van kamer of woning

Inrichten en stofferen 
gemeenschappelijke ruimtes 
(huiskamer, keuken, badkamer, toilet)

Basisinrichting en onderhoud eigen 
appartement. Incl. gordijnen en 
vloerbedekking.

Opknappen appartement of kamer

Schoonmaak gemeenschappelijke 
ruimtes

Onderhoud aan de basisinrichting

Persoonlijke wensen inrichting woning

Onderhoud aan de persoonlijke
eigendommen

Keuken met kookplaat en koelkast

vpt

Cliënt

De Schutse

Cliënt

Cliënt

De Schutse

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verhuurder

mpt

Cliënt 

n.v.t.

Cliënt

Cliënt

n.v.t.

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

De Schutse

De Schutse Opgenomen in 
servicekosten. De Schutse 
zorgt ook voor aanleg en het 
onderhoud van de tuin.

-

-

Opgenomen in servicekosten

-

-

-

-

De Schutse

De Schutse

De Schutse

De Schutse

Cliënt

Cliënt

De Schutse

Toelichting

-
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Begeleiding en ondersteuning
Appartement en kamer

Schoonmaak persoonlijke ruimtes

Gemeenschappelijke buitenruimte

Verhuizing op eigen verzoek

Gas/water/elektriciteit, 
gemeentelijke heffingen

Telefoon en internet

Verhuizing op verzoek van De Schutse

WiFi

vpt

De Schutse

De Schutse

Cliënt

Cliënt* 

Cliënt

De Schutse

De Schutse

mpt

Cliënt 

De 
Schutse

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

De 
Schutse

Verblijf

De Schutse

De Schutse -

-

Zit in de huurprijs inbegrepen

Abonnementskosten en 
gesprekskosten betaal je zelf.

Als de Schutse betaalt is er 
een bedrag beschikbaar, 
meerkosten zijn voor de 
cliënt.

-

Cliënt

De Schutse

Cliënt

De Schutse

De Schutse

Toelichting

-



12

Begeleiding en ondersteuning
Begeleiding en vervoer

Vervoer naar werk of dagbesteding

Begeleiding en vervoer naar 
sociale activiteiten

Vervoer naar arts, 
ziekenhuis of specialist

Vrijetijdsactiviteiten

Extra begeleiding bij vakantie

Vervoer door medewerkers 
of vrijwilligers

Vakantie geregeld door 
De Schutse

vpt

De Schutse

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

mpt

De 
Schutse

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

De Schutse

Cliënt -

Vervoer kan met openbaar 
vervoer, combi taxi, 
particuliere taxi of door mee 
te rijden met groepsleiding 
en familie. Sommige 
vervoerskosten kunnen terug 
gevraagd worden bij de 
zorgverzekeraar.

Hieronder valt deelname aan 
club, cursus, vereniging of 
sport. De reiskosten komen 
ook voor de cliënt, evt. kan 
begeleiding of vervoer 
worden ingekocht.

Extra begeleiding (boven op 
je indicatie) wordt betaald 
door de cliënt.

-

De voorbereiding op de 
vakantie met de woongroep 
regelt De Schutse. De 
accommodatie en het 
vervoer betalen de cliënten 
van de groep die meegaat.

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt/ 
De Schutse

Toelichting

Mits vervoer is opgenomen in 
de indicatie.
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Begeleiding en ondersteuning
Begeleiding en vervoer

Dagjes uit of op bezoek

Aanvragen paspoort, ID-bewijs of 
meegaan naar stembureau

Begeleiding in het ziekenhuis

Kleding kopen

vpt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

mpt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

Cliënt

Cliënt -

-

-

Cliënt

Cliënt

Toelichting

-
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Begeleiding en ondersteuning
Hulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen voor 
individueel gebruik, inclusief 
aanpassing, onderhoud en vervanging:

(Verpleeg)hulpmiddel voor algemeen 
gebruik voor het geven van goede 
zorg (bijv. douchestoel, tillift, toiletstoel, 
rolstoel voor algemeen gebruik).

Rollator, krukken of looprek

Verpleeghulpmiddel individueel 
gebruik (bijv. spalk, steunkousen, 
orthopedische schoenen, pro-en 
orthesen, communicatieapparatuur, 
omgevingsbediening, ligorthesen, 
scheurkleding).

Bril, gehoorapparaat

Aanschaf en reparatie orthopedisch 
schoeisel

vpt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

mpt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt

Cliënt*

Cliënt*

Cliënt*

Verblijf

De Schutse

De Schutse

Cliënt Soms is vergoeding mogelijk 
vanuit zorgverzekering of 
gemeente.

De Schutse

Cliënt*

De Schutse

*Vanuit de zorgverzekering

Vanuit de zorgverzekering

Toelichting

Vanuit de zorgverzekering 
of WMO. Bij verblijf door De 
Schutse kan dit ook boven 
budgettaire vergoeding zijn.

*Vanuit de zorgverzekering,      
   WMO of zelf gekocht

*Vanuit de zorgverzekering

- 
-
-
- 

- 

Rolstoel
Scootmobiel
Niet algemeen gebruikelijke fiets
Een niet algemeen gebruikelijke 
buggy of duwwandelwagen voor 
minderjarigen
Een niet algemeen gebruikelijk   
autostoeltje voor minderjarigen
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Begeleiding en ondersteuning
Overige zaken

Zorg aan het einde van het leven 
(aanvraag ZZP/vpt VV10)

Zorg na overlijden en begrafenis

vpt

De Schutse

Cliënt

mpt

Cliënt

Cliënt

Verblijf

De Schutse

Cliënt

Toelichting

Aanvraag kan gedaan 
worden na een termi-
naalverklaring van de arts bij 
een levensverwachting van 
minder dan 3 maanden.

Op de dag van overlijden 
wordt de zorg overgedragen 
aan verwanten. De 
verwanten regelen de 
begrafenis en de officiële 
zaken bij de gemeente. De 
kamer is tot twee weken 
na de datum van overlijden 
beschikbaar om deze leeg te 
maken. 
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Kostenoverzicht extra diensten
Voor sommige diensten vraagt De Schutse een vaste prijs. Voor andere diensten brengt 
De Schutse de werkelijke kosten in rekening. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van 
wat en hoeveel je vraagt.  
 
Hieronder staat een overzicht van de vaste kosten. 
De prijzen zijn geldig vanaf 01-01-2023. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat Uitleg Kosten

Waskosten

Groepskas DAC

Groepskas wonen

Vakantie-/verwenweek

Extra begeleidingsuren

Persoonlijke 
verzorgingsmiddelen

Logeerbijdrage 
groepskas wonen

De centrale wasserij of de woongroep/gezinshuis 
labelt en verzorgt de kleding van de cliënten die 
op De Schutse wonen. 

Vanuit de groepskas DAC worden o.a. de 
volgende kosten vergoed: cadeautjes, kaarten/ 
postzegels, gebruiksartikelen, bloemen, 
extraatjes, uitstapjes, administratiekosten. 

Vanuit de groepskas wonen worden de volgende 
kosten vergoed: cadeautjes, decoratie, kaarten/ 
postzegels, kerkgeld, drogisterijartikelen, 
bloemen, uitstapjes, extraatjes, 
administratiekosten. 

Bijdrage wordt besteed voor kosten vakantie- en/
of verwenweek met medebewoners. 

€ 55,00 per maand

€ 62,00 per jaar

€ 34,00 per maand

Bedragen wisselen per 
vakantie-/verwenweek. 
De extra begeleiding (boven 
op je indicatie), de 
accommodatie en het 
vervoer zijn voor eigen 
rekening.

Aantal uren in overleg met je wettelijk 
vertegenwoordiger. 

Persoonlijke verzorgingsmiddelen zijn o.a. zeep, 
tandpasta, tandenborstel, shampoo, 
scheerspullen. 

Bijdrage groepskas is afhankelijk van de lengte 
van de logeerperiode. 

€ 40,00 per uur

 € 12,50 per maand

€ 6,00 per weekend/
midweek. €12,00 per week
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Kostenoverzicht extra diensten
Wat Uitleg Kosten

Reparatie kleding en 
persoonlijke eigendommen

Huur appartement 

Vervoer

Vaste telefoonaansluiting 
op de eigen kamer

Behandelingskosten

Servicekosten

De centrale wasserij of vrijwilligers doen kleine 
reparaties aan de kleding van cliënten die op De 
Schutse wonen.

Alleen van toepassing bij vpt 

-

Geen vast bedrag. 

€ 763,00 per maand

€ 0,28 per km

Naast de kosten voor het abonnement 
komen de gesprekskosten. 

Dit zijn de kosten van behandelaars 
(fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog e.d.) 
die buiten de indicatie vallen. Voor cliënten met 
vpt/mpt wordt op jaarbasis 6 uur gerekend voor 
begeleiding van de orthopedagoog die via de 
rekenmodule kan worden toegewezen aan de 
Schutse. Voor onderzoeken die de 
orthopedagoog uitvoert bij cliënten met vpt/mpt 
wordt eerst extra behandeling aangevraagd via 
de rekenmodule. 

Alleen van toepassing bij vpt

€ 10,00 abonnementskosten 
per maand + gesprekskosten. 

Behandelingskosten per uur:  
Logopedie: richtlijn €70,00
Fysiotherapie: richtlijn €70,00
Orthopedagogie: €115,00
AVG: €100,00

€ 60,12 per maand



Woon- en dagactiviteitencentrum

Dagactiviteitencentrum
Achterberg
Friesesteeg 15
3911 VR Achterberg
0317 -61 79 53

Woonvoorziening
Opheusden
Lindelaan 7
4043 MA Opheusden
0488 -44 91 60

Colofon
Uitgave van 
S.V.V.G. De Schutse
Kesteren, december 2022

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 

zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Jongerenhuis
Achterberg
Friesesteeg 15
3911 VR Achterberg
0317 -61 79 53

Woon- en dagactiviteitencentrum
Oud- Vossemeer
Coentjesweg 41- 43
4698 CL Oud- Vossemeer
0166 -67 73 14

Woon- en dagactiviteitencentrum
Kersteren
Stationsstraat 28-30
4041 CJ Kesteren
0488 -48 33 22

Gezinshuizen
Fam. Stout, Oud Vossemeer
Fam. Theunissen, Lunteren
Fam. Versteeg, Opheusden
Fam. Westerbroek, Lunteren


