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Verstrekkingen is een moeilijk woord voor dingen die 

Aveleijn voor je regelt als je in zorg bent.

Bijvoorbeeld een verzekering of een rollator.

In deze folder staat wat Aveleijn moet regelen en 

betalen. 

Soms moet je zelf meebetalen. 

Wat jij moet betalen staat ook in deze folder.

We hebben hiervoor een speciale tabel gemaakt. 

Deze tabel vind je vanaf pagina 7.

In de tabel zie je precies wat Aveleijn betaalt en wat jij 

zelf moet betalen.

Dit is per indicatie aangegeven. 

We hebben een extra uitleg bij de tabel gemaakt.

Deze vind je vanaf pagina 20.

Tip 

Het kan helpen als iemand met je meeleest. 

Bijvoorbeeld je verwant of begeleider.

Een verwant is iemand die jou goed kent en die jou 

helpt.

Dit kan bijvoorbeeld familie zijn.

Het helpt ook als je weet welke indicatie je hebt.

Dat weet je begeleider.

Voor wie is deze folder?

Deze folder krijg je als je bij Aveleijn woont of komt 

wonen.

Deze folder krijg je ook als je 18 jaar of ouder bent, 

een Wlz-indicatie hebt en thuis woont (MPT/VPT).
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Eigen bijdrage CAK

Als je in een zorginstelling woont betaal je zelf een 

eigen bijdrage.

Dit heeft de regering bepaald. 

Deze eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK.

De letters CAK staan voor Centraal Administratie 

Kantoor.

Hoe hoog je eigen bijdrage is hangt bijvoorbeeld af 

van hoeveel je verdient. 

Meer informatie hierover kun je lezen op de website 

van het CAK: www.hetcak.nl 

Eigen bijdrage voor extra dingen

Wanneer veel cliënten iets extra’s willen, kunnen we 

het samen vaak makkelijker regelen. 

Bijvoorbeeld het laten doen van de was. 

Het kan handig zijn om dit samen met de andere 

bewoners te regelen.

Jij kunt zelf kiezen of je er gebruik van wilt maken. 

Aan extra dingen zitten vaak extra kosten verbonden. 

Hiervoor vragen we een eigen bijdrage.

Als je van iets extra’s gebruik wilt maken, 

betaal je dus een deel van de kosten terug aan 

Aveleijn. 

Dat noemen we een vergoeding.

Let wel op: 

Als je geen gebruik maakt van deze extra dingen,

dan is het niet zo dat je in ruil hiervoor het geld 

ontvangt. 

Voorbeeld: jouw locatie heeft een extra uitje 

georganiseerd. 

Je mag zelf kiezen of je mee wilt. Het uitje kost 20 euro.

Als je mee gaat, vraagt Aveleijn hiervoor een 

vergoeding van 10 euro van jou. 

Als je niet mee wil hoef je natuurlijk geen 10 euro te 

betalen. 

Je krijgt ook geen geld van Aveleijn.

Ben je een nieuwe cliënt bij Aveleijn?

Neem dan contact op met de afdeling Cliëntadvies.

Telefoonnummer: 074 - 255 66 16

E-mailadres: clientadvies@aveleijn.nl  

Ben je al cliënt bij Aveleijn?

Dan kun je met al je vragen terecht bij je persoonlijk 

begeleider. 

Handige websites voor meer informatie:

• www.zorginstituutnederland.nl

• www.rijksoverheid.nl

• www.menziszorgkantoor.nl

• www.hetcak.nl

• www.ciz.nl

• www.aveleijn.nl

Eigen bijdrage Heb je vragen over 
dit boekje?
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NB: Deze brochure is bedoeld als richtlijn. Geprobeerd is 
om zo volledig mogelijk te zijn in de tabel met produc-
ten en diensten, echter kan de inhoud (bijvoorbeeld 
op basis van wet- en regelgeving) gedurende het jaar 
veranderen. Aan de tekst kunnen daarom geen rechten 
worden ontleend. Aveleijn heeft met name het Wlz-
-kompas als leidraad gebruikt (www.zorginstituutne-
derland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas). De meest 
actuele brochure is altijd te vinden op de website van 
Aveleijn: www.aveleijn.nl. Met deze brochure komt het 
verstrekkingen beleid 2019 te vervallen (boekjes met 
datum 01-07-2019).



VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

1 Voeding

1.1
Maaltijden, drinken (ook 
koffie/thee), fruit en 
tussendoortjes

Zie uitleg, pagina 20.

1.2 Extra tussendoortjes voor 
jezelf

Bijvoorbeeld: chips, snoep en 
snacks wat niet door de
locatie betaald wordt.

1.3 Lunch tijdens de 
dagbesteding

Verblijfscliënten krijgen lunch 
mee van de woonvoorziening. 
VPT cliënten krijgen een 
bedrag per dag voor voeding 
(zie 1.1). MPT cliënten betalen 
de lunch zelf.

1.4

Medisch noodzakelijk 
dieet en medisch 
noodzakelijke voedings-
supplementen

Bijvoorbeeld een zoutarm of 
glutenvrij dieet of voedings-
verdikkingsmiddel. MPT 
cliënten kunnen soms hulp 
krijgen vanuit de Zvw.

1.5

Voorgeschreven 
dieetpreparaten of 
dieetvoeding voor 
bepaalde aandoeningen

1.6 Kosten voor de 
verjaardag

1.7 Uit eten gaan

Uitleg bij de tabel
Op de pagina’s hierna vind je de tabel.

In de tabel kun je lezen wat Aveleijn betaalt en wat je zelf betaalt.

Dit staat aangegeven met de volgende tekens:

Cliënt - Jij betaalt de kosten zelf. Je kunt jouw zorgverzekeraar vragen of je de kosten

terug kunt krijgen van jouw zorgverzekering.

Aveleijn - De kosten zijn voor Aveleijn

De kosten worden betaald vanuit de Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten.

Wanneer je zorg nodig hebt, kun je de kosten soms terugkrijgen van je zorgverzekeraar.

Iedereen in Nederland is verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. 

Deze zorgverzekering sluit je zelf af.

Zorgkantoor

Als je heel lang zorg nodig hebt, 

dan kan het Zorgkantoor dit voor je regelen.

Je krijgt hiervoor een indicatie.

Jouw indicatie geeft aan welke zorg je nodig hebt. 

Niet van toepassing

Wat op deze plek in de tabel staat hoort niet bij jouw indicatie. 

Als je niet weet welke indicatie je hebt, vraag dit dan aan je begeleider of verwant.

Als je weet wat jouw indicatie is, weet je ook welke vergoeding daarbij hoort. 

De volgende indicaties staan in de tabel:
Wlz Verblijf inclusief behandeling 
 
Wlz Verblijf exclusief behandeling

Volledig Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis

Verblijf overig (geen Wlz)

Iemand die bij Aveleijn woont, maar geen Wlz indicatie heeft. Bijvoorbeeld Jeugdwet verblijf.  

VIB

VEB

VPT

MPT

VO

Tabel met producten en diensten
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VIB  Wlz Verblijf inclusief behandeling 

VEB  Wlz Verblijf exclusief behandeling

VPT  Volledig Pakket Thuis

MPT Modulair Pakket Thuis

VO  Verblijf overig (geen Wlz)

Jij betaalt de kosten zelf 

De kosten zijn voor Aveleijn

De zorgverzekeraar betaalt de kosten

Zorgkantoor betaalt de kosten

Niet van toepassing

A
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Zv
ZoKa
n.v.t.



VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

2 Vrije tijd en ontspanning

2.1 Reis- en verblijfskosten 
van een vakantie

2.2 Begeleiding bij (groeps)
vakanties en uitjes 

Het gaat hier om de extra 
uren die nodig zijn voor het 
begeleiden tijdens de
vakantie. Aveleijn betaalt 
alleen de uren die in de
indicatie staan. 

2.3 Voeding tijdens vakantie 
of logeren

2.4 Activiteiten via Bureau 
Evenementen

Soms wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Zie uitleg, 
pagina 21. 

2.5 Deelname aan club, 
cursus of vereniging

Tabel met producten en diensten

3 Persoonlijke verzorging
en verpleging

3.1
Haarverzorging (de 
kapper betaalt de cliënt 
zelf)

Het gaat om reguliere haar-
verzorging als in persoonlijke 
verzorging. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het
wassen van de haren. MPT:
dit is onderdeel van de modu-
le Persoonlijke Verzorging. 

3.2 Kapper

3.3 Nagels van de handen 
knippen

Bij MPT: dit is onderdeel van 
de module Persoonlijke 
Verzorging.

3.4 Algemene voetverzorging
Bij MPT: dit is onderdeel van 
de module Persoonlijke 
Verzorging.

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

3.5 Geneeskundige voetzorg Bijvoorbeeld diabetesvoeten, 
vergroeiing.

3.6 Pedicure (niet 
cosmetisch)

Bij MPT: dit is onderdeel van 
de module Persoonlijke 
Verzorging. Zie uitleg, pagina 
21. 

3.7 Pedicure (cosmetisch)
Hieronder valt ook luxe 
voetverzorging (bijvoorbeeld 
voetmassage)

3.8 Benodigdheden voor de 
verzorging

Bijvoorbeeld steriele hand-
schoenen, speciale washand-
jes en jassen. Bij MPT: dit is 
onderdeel van de module 
Persoonlijke Verzorging.

3.9 Algemene 
verzorgingsartikelen

Bijvoorbeeld shampoo, 
maandverband, scheerspul-
len en tandpasta. Zie uitleg, 
pagina 21. 

3.10 Benodigdheden voor 
verpleging

Bijvoorbeeld steriele hand-
schoenen, pincetten en jas-
sen. Bij MPT: dit is onderdeel 
van de module Verpleging. 

3.11 Incontinentiemateriaal

3.12 Standaard bedlinnen en 
handdoeken Zie uitleg, pagina 21. 

3.13
Kleding en schoeisel voor 
algemeen gebruik, ook 
onderhoud/reparatie

Orthopedisch schoeisel valt 
onder 6. Hulpmiddelen. 

3.14 Speciale kleding Zie uitleg, pagina 22.

3.15
Werkkleding, als 
dit nodig is voor de 
dagbesteding

Zie uitleg, pagina 22. 

Tabel met producten en diensten
Vervolg tabel: Persoonlijke verzorging en verpleging

8 9

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

AA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Zv Zv Zv Zv

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

A

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

VIB  Wlz Verblijf inclusief behandeling 

VEB  Wlz Verblijf exclusief behandeling

VPT  Volledig Pakket Thuis

MPT Modulair Pakket Thuis

VO  Verblijf overig (geen Wlz)

Jij betaalt de kosten zelf 

De kosten zijn voor Aveleijn

De zorgverzekeraar betaalt de kosten

Zorgkantoor betaalt de kosten

Niet van toepassing

A
C

Zv
ZoKa
n.v.t.

VIB  Wlz Verblijf inclusief behandeling 

VEB  Wlz Verblijf exclusief behandeling

VPT  Volledig Pakket Thuis

MPT Modulair Pakket Thuis

VO  Verblijf overig (geen Wlz)

Jij betaalt de kosten zelf 

De kosten zijn voor Aveleijn

De zorgverzekeraar betaalt de kosten

Zorgkantoor betaalt de kosten

Niet van toepassing

A
C

Zv
ZoKa
n.v.t.



VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

4 Wassen en waskosten

4.1

Wassen, verstellen en 
repareren van eigen 
kleding (voor algemeen 
gebruik)

Je kunt het verzorgen van de 
was laten doen door Aveleijn. 
Je kunt ook zelf gebruik maken 
van de voorzieningen op de
locatie. In beide gevallen 
wordt een maandelijkse
bijdrage gevraagd. Zie uitleg, 
pagina 22. 

4.2

Meerkosten voor het 
vaker moeten verschonen 
van kleding vanwege 
de aandoening van de 
cliënt (bijvoorbeeld door 
incontinentie)

4.3
Kopen en repareren van 
eigen wasmachine en 
droger

Soms zijn grote (instellings-)
wasmachines aanwezig waar 
je gebruik van kunt maken. 

4.4

Het wassen van 
platgoed (beddengoed, 
bijvoorbeeld lakens, 
dekens, dekbed en 
handdoeken)

Bij MPT: het wassen van plat-
goed kan onderdeel zijn van de 
module Huidhoudelijke Hulp.

4.5

Het wassen, verstellen 
en repareren van kleding 
die verstrekt is door 
Aveleijn (bijvoorbeeld 
werkkleding)

4.6 Labelen van eigen 
kleding en werkkleding

Dit is nodig wanneer kleding 
door of bij Aveleijn gewassen 
wordt.

Tabel met producten en diensten Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

5 Medische zaken

5.1 Farmaceutische zorg 
(medicijnen)

5.2

Medicijnen die integraal 
onderdeel uitmaken van 
medisch-specialistische 
zorg. 

Bijvoorbeeld een injectie
tijdens een bezoek aan de 
poli. 

5.3 Alternatieve 
geneeswijzen

5.4 Huisartsenzorg

Voor Wlz verblijf met behan-
deling heeft Aveleijn deze zorg 
ingekocht bij verschillende 
huisartsen in de regio.

5.5 Medisch specialistische 
zorg 

5.6
Gespecialiseerde 
verpleging na 
ziekenhuisopname

Bij Wlz verblijf met behande-
ling: Aveleijn betaalt dit alleen 
als deze zorg niet vanuit het 
ziekenhuis georganiseerd en 
geleverd wordt. Als dat wel 
het geval is, gaat het via de 
Zvw.

5.7

Behandeling van een 
psychische stoornis, als 
behandeling integraal 
onderdeel uitmaakt van 
de Wlz-behandeling

5.8

Behandeling van een 
psychische stoornis, als 
behandeling los staat 
van de Wlz-behandeling

Wellicht kun je een beroep 
doen op de Zvw of gemeente.
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VIB  Wlz Verblijf inclusief behandeling 

VEB  Wlz Verblijf exclusief behandeling

VPT  Volledig Pakket Thuis

MPT Modulair Pakket Thuis

VO  Verblijf overig (geen Wlz)

Jij betaalt de kosten zelf 

De kosten zijn voor Aveleijn

De zorgverzekeraar betaalt de kosten

Zorgkantoor betaalt de kosten

Niet van toepassing

A
C

Zv
ZoKa
n.v.t.

VIB  Wlz Verblijf inclusief behandeling 

VEB  Wlz Verblijf exclusief behandeling

VPT  Volledig Pakket Thuis

MPT Modulair Pakket Thuis

VO  Verblijf overig (geen Wlz)

Jij betaalt de kosten zelf 

De kosten zijn voor Aveleijn

De zorgverzekeraar betaalt de kosten

Zorgkantoor betaalt de kosten

Niet van toepassing

A
C

Zv
ZoKa
n.v.t.



Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

5.9

Mondzorg (tandarts, 
mondhygiënist 
en eventuele 
narcosebehandeling)

Zie uitleg, pagina 23.

5.10 Ziekenhuisopname en 
behandeling

5.11 Onderzoek dat door de 
huisarts is aangevraagd

Bijvoorbeeld ECG, laborato-
riumonderzoek, radiologisch 
onderzoek (uitzondering: 
röntgendiagnostiek, zie 5.16) 
en trombosezorg. Zie uitleg, 
pagina 23. 

5.12

Specifieke paramedische 
zorg (er is overleg en 
afstemming met Aveleijn 
nodig om de behandeling 
te kunnen geven)

Het gaat om paramedische 
zorg, bijvoorbeeld fysiothera-
pie, logopedie en ergothera-
pie. Mogelijk kan een beroep 
gedaan worden op de Zvw. Zie 
uitleg, pagina 23.

5.13

Algemene paramedische 
zorg (behandeling kan 
gegeven worden zonder 
overleg en afstemming 
met Aveleijn)

Het gaat om paramedische 
zorg, Bijvoorbeeld fysiothera-
pie, logopedie en ergothera-
pie. Mogelijk kan een beroep 
gedaan worden op de Zvw. Zie 
uitleg, pagina 23.

5.14

Diagnostische 
activiteiten die zijn 
aangevraagd door 
een Wlz-behandelaar, 
inclusief inhoudelijke 
beoordeling van de data 
door de Wlz-behandelaar

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

5.15

Diagnostische 
activiteiten die 
inhoudelijk worden 
beoordeeld door een 
medisch specialist

5.16
Het maken en 
beoordelen van een 
röntgenfoto. 

In het geval van het maken 
van een röntgenfoto, wordt 
deze beoordeeld door de
radioloog (medisch 
specialistische zorg).

5.17 Palliatief terminale zorg

De levensverwachting van de 
cliënt is in dit geval niet langer 
dan drie maanden. Als de 
cliënt een Wlz indicatie heeft 
en in deze laatste levensfase 
thuis/bij Aveleijn verblijft, 
valt waken onder de Wlz. Als 
de cliënt in het ziekenhuis 
verblijft, valt waken onder de 
Zvw. Voor cliënten zonder Wlz 
indicatie valt palliatief termi-
nale zorg onder de Zvw.

5.18 Basis zorgverzekering 
(wettelijk verplicht) Zie uitleg, pagina 24. 

5.19 Eigen risico Zie uitleg, pagina 24. 

5.20
Aanvullende 
zorgverzekering (eigen 
keuze)

Zie uitleg, pagina 24.

Tabel met producten en diensten
Vervolg tabel: Medische zaken Vervolg tabel: Medische zaken
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Niet van toepassing
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Niet van toepassing
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Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

6.9 Rollator Misschien kun je een beroep 
doen op de Zvw.

6.10 Het opladen van 
elektrische hulpmiddelen

6.11 Een bril, gehoorapparaat 
en steunzolen

Misschien kun je een beroep 
doen op de Zvw.

6.12
Hulpmiddelen die nodig 
zijn voor werk en studie 
van de cliënt

Dit valt onder de Wet werk 
en inkomen (Wia). Cliënt kan 
hiervoor terecht bij het UWV.

Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

6 Hulpmiddelen

6.1 Fixatiemateriaal

6.2 Orthopedische schoenen 
(en reparaties)

6.3 Antidecubitus-materiaal 
(bijvoorbeeld matras)

6.4
Beschermende 
middelen (bijvoorbeeld 
kniebeschermers)

Wellicht kun je een beroep 
doen op de Zvw.

6.5
Mobiliteits-
hulpmiddelen voor 
individueel gebruik

VPT, MPT en verblijfscliënten 
buiten de Wlz kunnen mo-
gelijk een beroep doen op de 
Zvw of gemeente. Zie uitleg, 
pagina 24.

6.6

Noodzakelijke 
aanpassing, vervanging, 
onderhoud en 
herstel van het 
mobiliteitshulpmiddel 
voor individueel gebruik 
(het is van Aveleijn, 
de cliënt mag het 
gebruiken)

6.7
Mobiliteitshulpmiddel 
voor algemeen gebruik 
op de locatie

6.8 Noodzakelijke 
aanpassing, vervanging, 
onderhoud en 
herstel van het 
mobiliteitshulpmiddel 
voor algemeen gebruik

Vervolg tabel: Hulpmiddelen
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Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

7 Begeleiding en vervoer

7.1

Begeleiding naar de 
huisarts, tandarts of 
ziekenhuis (medische 
behandeling), wanneer 
de cliënt dit niet alleen 
kan.

Zie uitleg, pagina 25. 

7.2

Vervoer naar de 
behandelaar als de 
behandeling onder 
de Wlz indicatie valt 
(huisarts, fysiotherapeut, 
etc.)

Misschien kun je een beroep 
doen op de Zvw of gemeente.

7.3
Vervoer naar een 
ziekenhuis voor medisch-
specialistische zorg

Misschien kun je een beroep 
doen op de Zvw of gemeente.

7.4 Ambulancevervoer

7.5

Begeleiding naar 
vrijetijdsactiviteit, op 
ziekenbezoek gaan 
(sociale activiteit)

7.6

Vervoer naar een 
vrijetijdsactiviteit, op 
ziekenbezoek gaan 
(sociale activiteit)

29 cent per kilometer als 
Aveleijn dit voor je regelt. Ave-
leijn berekend de kosten door 
vanaf 25 euro per jaar.

7.7

Passend vervoer 
naar dagbesteding 
/ dagbehandeling 
(inclusief eventuele 
begeleiding)

Gemeente

Passend vervoer kan ook 
openbaar vervoer of vervoer 
met een eigen vervoersmiddel 
zijn. Voor het Sociaal Domein 
is de gemeente verantwoor-
delijk voor het vervoer van 
en naar de dagbesteding / 
dagbehandeling. Zie uitleg, 
pagina 25.

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

8 Wonen, verhuizen en
inrichten

8.1

Inrichten en stofferen 
van algemene ruimtes 
(bijvoorbeeld de 
huiskamer)

8.2

Inrichten van zit-/
slaapkamer, studio, 
appartement van de 
cliënt

Zie uitleg, pagina 26. 

8.3
Onderhoud van ruimtes 
(bijvoorbeeld schilderen 
wanden)

Afhankelijk van intensiteit van 
gebruik.

8.4

Schoonhouden van 
woonruimtes (het gaat 
om woonruimte van 
de cliënt en de centrale 
ruimtes)

Cliënten die daartoe in staat 
zijn, worden betrokken bij het 
schoonmaken. MPT: alleen als 
je de module huishoudelijk 
hulp hebt.

8.5 Kosten van 
schoonmaakmiddelen

8.6 Verhuiskosten

Wanneer je op verzoek van 
Aveleijn intern moet ver-
huizen,  betaalt Aveleijn de 
verhuiskosten.

8.7 Energiekosten Kosten voor gas, water en 
electra.

8.8
Aansluitingen voor 
televisie, telefoon en 
internet

Aveleijn biedt het algemeen 
gebruik van internet aan 
via een wifi-netwerk op de 
locatie. Dat is niet zo bij losse 
woningen in de wijk.

8.9

Abonnementskosten 
en gesprekskosten van 
televisie, telefoon en 
internet. 

Tabel met producten en diensten
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Tabel met producten en diensten

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

8.10 Radio en televisie in de 
centrale ruimtes

8.11 Radio en televisie voor 
individueel gebruik

8.12 Reparatie apparatuur in 
algemene ruimtes

8.13
Reparatie apparatuur 
in eigen ruimte van de 
cliënt

8.14
Roerende voorzieningen 
noodzakelijk voor de 
zorgverlening

Bijvoorbeeld hoog-/laagbed, 
tillift, postoel. Zie uitleg, 
pagina 26. 

8.15
Technische voorzieningen 
voor het bieden van 
toezicht

Bijvoorbeeld alarmerings-
systemen. 

8.16 Gemeentelijke 
belastingen en heffingen

Aveleijn is verantwoordelijk 
voor de belastingen en 
heffingen wanneer zij 
eigenaar is van de woning. 
Hierbij kun je denken aan de 
onroerende zaakbelasting 
(OZB) en rioolheffing. 

VIB VEB VPT MPT VO Uitleg

9 Overige zaken

9.1 Uitvaartverzekering

9.2 Zorg na overlijden

Schouwen, gereedmaken voor 
transport en tijdelijk koelen 
na het overlijden komen in het 
geval van verblijf voor
rekening van Aveleijn.

9.3 Afleggen en opbaren Verantwoordelijkheid van de 
verwant(en). 

9.4 Wenselijke laatste 
verzorging bij overlijden Of via jouw verzekering

9.5 Vervoer van de cliënt 
naar het mortuarium Of via jouw verzekering

9.6
Wettelijke 
aansprakelijkheids-
verzekering

VPT en MPT: alleen voor
dagbesteding, buiten 
dagbesteding niet. Zie uitleg, 
pagina 27. 

9.7 Opstalverzekering

Aveleijn is verantwoordelijk 
voor de verzekering van de 
opstal wanneer zij eigenaar is 
van de opstal. 

9.8 Inboedelverzekering

Aveleijn is verantwoordelijk 
voor de verzekering van de 
inventaris wanneer zij
eigenaar is van deze inventa-
ris. Zie uitleg, pagina 27. 

9.9 Overige verzekeringen
Bijvoorbeeld de basis
zorgverzekering en de
autoverzekering.
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2.4  Activiteiten via Bureau Evenementen

Door Bureau Evenementen worden veel activiteiten 

georganiseerd. 

Iedereen kan hier aan deelnemen. 

Op de evenementenkalender vind je alle geplande 

activiteiten. 

Je vindt de evenementenkalender op www.aveleij n.nl

Hier staat bij  elke activiteit of er kosten aan 

verbonden zij n.

3.6  Pedicure (niet cosmetisch)

Aveleij n kan bepalen door wie de zorg van je voeten 

wordt gedaan. 

Misschien kun je het zelf, kan een begeleider dit doen 

of laten we dit doen door een gespecialiseerd persoon 

(pedicure).

De manager van de locatie beslist wie dit het beste 

kan doen.

3.9  Algemene verzorgingsartikelen

Algemene verzorgingsartikelen betaal je zelf. 

Het gaat om dingen als shampoo, maandverband, 

scheerspullen, zeep of tandpasta. 

Aveleij n maakt een uitzondering voor bepaalde 

dingen.

Bij voorbeeld wc-papier, papieren zakdoekjes, plastic 

handschoenen en hygiëne doekjes.

Die betaalt Aveleij n voor jou.

Hoe dit voor VPT cliënten wordt geregeld, beslist de 

manager van de locatie. 

3.12 Aanschaf standaard beddengoed,  

handdoeken, keukendoeken

Aveleij n zorgt voor beddengoed, handdoeken en 

keukendoeken.

Maar je mag dit ook zelf kopen. 

Je betaalt het dan wel zelf. 

Zorg dat je naam op alle beddengoed, handdoeken en 

keukendoeken staat.

Zo weten we na het wassen dat het van jou is.

3.14  Speciale kleding

Soms is speciale kleding nodig. 

Bij voorbeeld: heupbeschermers, kleding die niet kan 

scheuren of kleding die heel gemakkelij k aan en uit te 

trekken is. 

Als er speciale kleding nodig is voor de zorg van de 

cliënt, wordt dit bij  Wlz verblij f inclusief behandeling 

vergoed door Aveleij n. 

1. Voeding

Uitleg bij  de tabel

2. Vrij e tij d en ontspanning

3. Persoonlij ke verzorging
    en verpleging

In de tabel worden veel dingen genoemd. 

Sommige dingen willen we graag extra uitleggen. 

Dit past niet in de tabel zelf. 

Daarom doen we het hieronder. 

Voor de uitleg staat een nummer. 

Dit nummer vind je ook terug in de tabel. 

Zo weet je waar de uitleg bij  hoort. 

1.1  Maaltij den, drinken (ook koffi  e/thee), fruit

 en tussendoortjes

Sommige cliënten willen graag helpen bij  het 

bereiden van de maaltij d. 

Zij  helpen bij voorbeeld bij  het doen van de 

boodschappen.

Of zij  verzorgen een (brood)maaltij d.

Wat je zelf kunt, doe je ook zelf. 

Dat is bij  Aveleij n belangrij k.

Als je altij d helemaal zelf voor jouw eten zorgt, 

krij g je geld van Aveleij n om zelf boodschappen te 

kunnen doen. 

Je krij gt maximaal 8,71 euro per dag (prij speil 2021).

Wel moet je kunnen laten zien dat je hier ook echt 

eten of drinken van hebt gehaald. 

Je doet dit door de kassabonnetjes in te leveren. 

Het bedrag van 8,71 euro is voor de voeding van één 

dag. 

Hieronder vallen: ontbij t, lunch, avondeten, drinken, 

fruit en tussendoortjes.

Je kunt er ook voor kiezen om alleen boodschappen te 

doen voor de warme maaltij d.

Of je haalt alleen je fruit zelf. 

Dan krij g je een gedeelte van het bedrag om dit te 

kunnen betalen. 

Per locatie zij n hier afspraken over gemaakt. 

Dit gaat in overleg met de cliëntenraad en/of 

verwantenraad.

Soms wordt er niet gekookt maar een maaltij d 

afgehaald.

Bij voorbeeld met z’n allen pizza’s eten.

Dit wordt bepaald door de begeleiding.

Hiervoor hoef je niets extra’s te betalen. 

Maar wanneer je hier geen gebruik van maakt, 

bij voorbeeld omdat je weg bent, krij g je van Aveleij n 

geen geld hiervoor. 
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3.15  Werkkleding voor de dagbesteding

Soms is er bij de dagbesteding speciale kleding nodig. 

Bijvoorbeeld voor extra hygiëne of veiligheid. 

De manager van de dagbesteding zorgt voor deze 

kleding. 

Deze kleding blijft op de dagbestedingslocatie.

Je kunt je voor en na afloop van je werkdag omkleden 

op de dagbestedingslocatie. 

4.1  Wassen van eigen kleding 

Aveleijn moet ervoor zorgen dat je je eigen kleding 

kunt wassen, strijken en opvouwen. 

Op sommige locaties staan een wasmachine en een 

droger. 

Op sommige locaties wordt de was gedaan door een 

professioneel bedrijf.

Het wassen en stomen van je kleding betaal je zelf. 

Je betaalt hiervoor een bijdrage van 17,07 euro per 

maand (prijspeil 2021), als je de was door Aveleijn 

laat doen.

Zorg dat je naam in je kleding staat. 

Zo weten we welke kleding van jou is.

5.9 Mondzorg

Onder mondzorg valt bijvoorbeeld het bezoek aan de 

tandarts.

Of denk aan de kosten voor een nieuw gebit.

Dit wordt niet altijd vergoed. 

Dat ligt aan je zorgverzekering. 

Als je de indicatie wonen met behandeling hebt,

betaalt het Zorgkantoor jouw tandartskosten. 

De tandarts moet dit wel eerst aanvragen bij het 

Zorgkantoor.

De tandarts weet zelf hoe dit werkt.

5.11 Onderzoek door huisarts aangevraagd

Trombosezorg wordt vergoed door de Wlz of de 

Zorgverzekering.

Ook als dit onderzoek is uitbesteed aan een 

trombosedienst. 

5.12 Specifieke paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen fysiotherapie, 

oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. 

Er is ook specifieke paramedische zorg.

Dit betekent dat er speciale kennis of overleg nodig is 

voor de behandeling.

Niet iedereen kan de behandeling bieden. 

Alleen een specifieke behandelaar kan dit.

Hij of zij heeft de juiste kennis of contacten voor de 

behandeling.

Deze behandeling wordt ook afgestemd met Aveleijn. 

Dit is nodig om een zo goed mogelijke behandeling te 

kunnen geven. 

5.13 Algemene paramedische zorg

Wat paramedische zorg is, staat hier naast. 

Er is dus verschil tussen specifieke en algemene 

paramedische zorg. 

Algemene paramedische zorg kan door elke 

behandelaar worden uitgevoerd.

Uiteraard heeft de behandelaar de juiste opleiding.

Hij of zij hoeft verder geen extra kennis te hebben. 

Hij of zij hoeft de behandeling ook niet af te stemmen 

met Aveleijn.

Algemene paramedische zorg wordt vaak vergoed 

door je zorgverzekering. 

Je kunt bij je zorgverzekering navragen of dit vergoed 

wordt.

Vraag dan ook na hoeveel behandelingen je vergoed 

krijgt.

5. Medische zaken

4. Wassen en waskosten
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5.18 Basis zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen 

ziektekosten.

Wanneer je zorg nodig hebt, kun je de kosten soms 

terugkrij gen van je zorgverzekeraar.

Iedereen in Nederland is verplicht om een basis 

zorgverzekering te hebben. 

Deze zorgverzekering sluit je zelf af.

Er zij n verschillende mogelij kheden.

Het is daarom belangrij k om een goede keuze te 

maken. 

Deze keuze maak je helemaal zelf. 

Aveleij n kan dit niet voor je doen. 

Je kunt op internet informatie hierover vinden. 

5.19 Eigen risico

Als je zorg nodig hebt, betaal je eerst een bedrag zelf.

Dat heet eigen risico.

Daarna kun je de kosten dus pas terugkrij gen. 

Het eigen risico is minimaal 385 euro. 

5.20 Aanvullende zorgverzekering

Je kunt ook nog kiezen of je een aanvullende 

zorgverzekering wilt. 

Bij voorbeeld een tandartsverzekering of een extra 

vergoeding voor een bril of lenzen. 

Ook hier zij n weer verschillende mogelij kheden. 

Het is daarom belangrij k om een goede keuze te 

maken. 

Deze keuze maak je helemaal zelf. 

Aveleij n kan dit niet voor je doen. 

Je kunt op internet informatie hierover vinden. 

Je kunt iemand vragen om je te helpen.

6.5  Mobiliteitshulpmiddelen voor

individueel gebruik

Wat zij n mobiliteitshulpmiddelen?

Dit zij n hulpmiddelen voor mensen die niet goed zelf 

kunnen bewegen. 

Een rolstoel bij voorbeeld. 

Het Zorgkantoor moet hiervoor toestemming geven, 

als je woont bij  Aveleij n met een Wlz indicatie. 

Als het Zorgkantoor het ook nodig vindt dat jij  een 

hulpmiddel krij gt, zorgen zij  dat dit hulpmiddel er 

komt. 

Heb je geen Wlz wonen indicatie, dan kan de 

gemeente je misschien helpen. 

Zo’n hulpmiddel kost natuurlij k wel geld. 

Dit krij g je meestal wel vergoed. 

Dit doet de gemeente, je zorgverzekering of Aveleij n.

Dit ligt aan de indicatie die je hebt. Maar het ligt ook 

aan de zorgverzekering die jij  hebt gekozen. 

6. Hulpmiddelen

7.1  Begeleiding naar huisarts, tandarts of 

ziekenhuis

Wat je zelf kunt, doe je ook zelf. 

Dat is bij  Aveleij n belangrij k. 

Maar Aveleij n is er ook om je te helpen. 

Bij voorbeeld als je niet alleen kunt reizen. 

Of als je niet goed kunt onthouden wat een 

behandelaar vertelt. 

Dan kij ken we samen of er iemand is die met je mee 

kan gaan. 

Afh ankelij k van je indicatie, zorgt Aveleij n hiervoor of 

je zorgt hier zelf voor. 

Bij  Aveleij n zij n vrij willigers die met je mee kunnen 

gaan. 

Of misschien heb je wel een verwant die met jou mee 

wil?

Het kan familie zij n of een goede vriend. 

Als er niemand is die met jou mee kan. 

Dan kun je dit bij  de gemeente of je zorgverzekeraar 

aangeven. 

Zij  kij ken dan wie er met je mee kan. 

7.7  Vervoer naar dagbesteding

Ook hierbij  geldt: wat je zelf kunt, doe je ook zelf. 

Dat is bij  Aveleij n belangrij k. 

Maar als je niet zelf kunt reizen, zorgt Aveleij n voor 

het vervoer.

Hierover heeft Aveleij n een afspraak gemaakt.

De afspraak is dat cliënten door Luttikhuis worden 

vervoerd.

Luttikhuis brengt ze ’s ochtends naar de 

dagbesteding.

En Luttikhuis brengt ze ’s middags weer naar huis.

Heb je vervoer nodig dan ga je dus niet met de 

Regiotaxi.

7. Begeleiding en vervoer
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8.2  Inrichting van je woning 

Aveleijn moet ervoor zorgen dat je spullen hebt voor 

in je woning of op je kamer. 

Afhankelijk van jouw kamer, zorgt Aveleijn voor:

- Een tafel

- Een stoel en/of bank

- Een kast

- Een bed met matras

- Gordijnen

- Gladde vloerbedekking

- Prullenbak

- Koelkast

- En een inductiekookplaat als er een keuken is

Deze spullen zijn zo gemaakt dat ze niet snel in brand 

vliegen. 

De spullen zijn van Aveleijn. 

De manager van de locatie beslist wanneer je nieuwe 

spullen krijgt.

8.14  Roerende voorzieningen

Roerende voorzieningen zijn dingen die jou helpen 

om iets te doen in je kamer.

Bijvoorbeeld een hoog-laagbed of een tillift.

Aveleijn zorgt ervoor dat je dit krijgt, als je dit nodig 

hebt. 

En als jij het niet meer nodig hebt, kan een ander het 

misschien gebruiken. 

Deze dingen blijven daarom van Aveleijn. 

9.6  Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Heb je per ongeluk iets van een ander kapot gemaakt?

Dan betaalt deze verzekering dat. 

Aveleijn heeft deze verzekering geregeld voor alle 

cliënten. 

Je hoeft dit dus niet zelf te doen als je bij Aveleijn 

woont.

Soms moet je het wel zelf betalen als dingen kapot 

zijn gegaan. 

Bijvoorbeeld als je het expres deed.

Of als je je eigen dingen kapot maakt. 

9.8  Inboedelverzekering

Deze verzekering is voor de spullen in je kamer. 

Als er in je kamer brand is, waterlekkage of als spullen 

gestolen worden,

dan betaalt deze verzekering wat er kapot is gegaan. 

Aveleijn heeft deze verzekering geregeld voor alle 

cliënten. 

Je hoeft dit dus niet zelf te doen als je bij Aveleijn 

woont.

Hierbij gaan we ervan uit dat je spullen niet meer 

waard zijn dan 10.000 euro. 

Zijn jouw spullen wel meer waard?

Dan kun je zelf een extra verzekering regelen. 

Dit mag via Aveleijn. 

De extra premie moet je dan zelf betalen. 

Heb je vragen over verzekeringen?

Dan kun je mailen naar verzekeringen@aveleijn.nl. 

8. Wonen, verhuizen en inrichten
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Aveleij n Bestuurscentrum
Grotestraat 260
7622 GW Borne

074 255 66 00
info@aveleij n.nl
www.aveleij n.nl

Aveleij n ondersteunt mensen met een verstandelij ke beperking of lage sociale 
redzaamheid in de gemeente Berkelland en de 14 Twentse gemeenten. 


