WIE BETAALT WAT ?
Welke kosten vergoedt Urtica (WLZ)?
Wat betaalt de zorg-/hulpvrager zelf?
Voor welke kosten kun je een beroep
doen op de WMO/JW?
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Woon je bij Stichting Urtica?
Dan zorgt Urtica voor de meeste basisvoorzieningen, bijvoorbeeld een standaardinrichting van een
woonruimte en eten. Deze worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of WMO/JW. Niet alles kan
hiervan worden betaald. Sommige diensten zijn voor je eigen rekening, zoals de telefoonrekening van je
mobiele telefoon. In deze folder staat welke diensten worden betaald door Urtica en welke je zelf moet
betalen.
Heb je vragen?
De meest voorkomende zaken staan in deze folder, maar niet alles. Voor vragen kun je je begeleider
vragen of de cliëntenadministratie.
Inleiding
Als je ondersteuning krijgt van Urtica, heb je hiervoor een ‘indicatie’. Hier staat in op welke zorg je recht
hebt. Een indicatie krijg je van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de WMO. Er zijn verschillende
soorten indicaties. Welke indicatie je krijgt, hangt af de zwaarte van je beperking. Als je bij Urtica woont,
heb je een ‘verblijfsindicatie’.
Dagbesteding of ambulante begeleiding
Woon je niet bij Urtica, maar heb je wel dagbesteding of ambulante ondersteuning van Urtica? Dan is dit
met een indicatie vanuit de JW, WMO of WLZ. Bij dagbesteding of ambulante ondersteuning ontvang je
geen aanvullende vergoedingen. Medicijnen die je overdag moet innemen, neem je zelf mee (zoals in je
medicatieprotocol beschreven is). En je zorgt voor je eigen lunch. Wel kun je dingen die je voor je
dagbesteding of werk nodig hebt van Urtica vergoed krijgen (zoals bijvoorbeeld bedrijfskleding of
veiligheidsschoenen).
Alle cliënten die achttien jaar of ouder zijn en een indicatie vanuit de WLZ hebben, betalen een eigen
bijdrage voor hun zorg. Dat wordt de ‘eigen bijdrage Wlz’ genoemd. Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) geeft ieder jaar een boekje uit over de eigen bijdrage Wlz. In dit boekje wordt uitgelegd welke
bijdrage je moet betalen en hoe de hoogte van de bijdrage is berekend. De tekst staat op de website van
het CAK: www.hetcak.nl/downloads.

Toelichting op de tabellen
Gebruikte symbolen:
Cliënt Je betaalt de kosten zelf.
(Zorg)verzekering Je kunt de kosten misschien declareren bij je (zorg)verzekeraar.
Of je de kosten terugkrijgt en hoeveel je terugkrijgt hangt af van de zorgverzekering die je hebt afgesloten.
Wat wel en wat niet vergoed wordt staat in de polis van je zorgverzekering. Vaak geldt dat hoe hoger het
bedrag (de premie) die je maandelijks betaalt, hoe uitgebreider de dekking van je verzekering is.
Bijvoorbeeld: hulpmiddelen die niet vanuit de Wmo worden betaald (steunzolen, een bril of
gehoorapparaat) worden soms wel (voor een deel) door de ziektekostenverzekering vergoed. Als dit soort
middelen niet vergoed worden door je verzekering, moet je ze zelf betalen.
WMO Je kunt bij de gemeente aanvragen of zij deze kosten willen vergoeden.
Urtica De kosten zijn voor Urtica.
Deze kosten vallen onder de Wlz, of Urtica kan deze kosten op een andere manier declareren. Of Urtica
neemt deze kosten voor eigen rekening. Dit lees je in de toelichting.
In het overzicht zie je vier kolommen. Soms zijn er verschillen tussen cliënten die bij Urtica wonen en ook
via Urtica een behandeling krijgen (‘verblijf inclusief behandeling’) en cliënten die alleen bij Urtica wonen
(‘verblijf exclusief behandeling’). De cliëntenadministratie weet of je bij Urtica woont met of zonder
behandeling.
Als je gebruik maakt van het Volledig Pakket Thuis (VPT) of Verblijf WMO is de kostenverdeling anders.
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Wonen, Verhuizen, Inrichting
Voor alle cliënten met een indicatie verblijf (inclusief of exclusief behandeling) of Verblijf WMO/JW
komen de kosten van het verblijf voor rekening van Urtica. Cliënten met een VPT betalen hun
verblijfskosten zelf.
Appartement cliënt
Je woonplek is een belangrijk onderdeel van je leven. Wij gaan ervan uit dat je jouw woonplek het
liefst zoveel mogelijk naar eigen wens inricht. Als je hiervoor kiest betaal je dit zelf. Maar kun je je
appartement of kamer niet zelf inrichten, dan zorgt Urtica voor een basis inrichting. Die is netjes,
heel en schoon, maar het hoeft niet nieuw te zijn.
Aansluiting en kosten van telefoon en internet
De kosten voor je eigen tv, telefoon en internet betaal je zelf. Urtica zorgt voor een aansluitpunt. Het
is mogelijk gebruik te maken van een abonnement voor tv, telefoon of internet via Urtica. Als je
hiervoor kiest betaal je maandelijks een vast bedrag, dit is onderdeel van de servicekosten.
Schoonmaakspullen en schoonmaken appartement of kamer
Urtica is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de locatie en de kosten die hiermee gemoeid
zijn. De manier waarop we dat vorm geven kan per locatie verschillen. In principe maak je je eigen
kamer/appartement schoon, als je dit niet zelf kan dan kun je daar hulp bij krijgen.
In het voedingsbudget is een bedrag opgenomen voor de aanschaf van schoonmaakspullen en
bijvoorbeeld toiletpapier.
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Eten en drinken
Voor elke cliënt is een budget beschikbaar voor voeding. De hoogte hiervan wordt ieder jaar opnieuw
vastgesteld. Je krijgt drie maaltijden per dag: ontbijt, lunch en een warme maaltijd. Maar ook
tussendoortjes zoals fruit, melk, koffie en thee horen daar bij. Voldoende en gezond eten en drinken
komen aan bod in je ondersteuningsplan. Als jouw ondersteuningsplan met je wordt besproken, heb je
het met je begeleider onder andere over het onderwerp voeding en maak je daar afspraken over.
Wil jij zelf een deel van de maaltijden verzorgen? Dan krijg je van Urtica een afgesproken bedrag. De
hoogte van dat bedrag hangt af van de soort maaltijd. Je krijgt het bedrag wekelijks of maandelijks
uitbetaald. Het geld is bedoeld voor voeding en kleine huishoudelijke uitgaven, je mag er geen andere
dingen mee doen.
Wil je naast de gebruikelijke voeding nog andere dingen eten en drinken? Bijvoorbeeld snacks? Dan
betaal je dit zelf. Ook uit eten gaan is voor je eigen rekening.
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Persoonlijke Verzorging
Urtica probeert de cliënt zoveel mogelijk te stimuleren om zelfstandig de persoonlijke verzorging uit te
voeren. Voetverzorging (nagels knippen e.d.) kan door ziekte, aandoening of ouderdom lastig zijn. Als
dat niet zelfstandig lukt, dan zorgt Urtica hiervoor.
Als je je voeten wilt laten verzorgen door een pedicure, maar die zorg heeft niets te maken met
ziekte, aandoening of ouderdom (denk aan nagels lakken of eelt verwijderen), moet je deze kosten
zelf betalen.
De kosten voor verzorging door een pedicure of podotherapeut die te maken heeft met je handicap,
aandoening of ziekte (bijvoorbeeld diabetesvoeten) worden betaald door Urtica als jouw indicatie
‘verblijf inclusief behandeling’ is. Is jouw indicatie ‘verblijf exclusief behandeling’ dan betaalt je
zorgverzekering (een deel van) de kosten. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de polisvoorwaarden
van je verzekering.
Persoonlijke verzorging, zoals de kapper of de schoonheidsspecialist, betaal je zelf, tenzij deze
verzorging nodig is in verband met je handicap. Ook de verzorgingsproducten (shampoo, deodorant,
maandverband, scheerapparaat) betaal je zelf. Urtica betaalt alle verzorgingsproducten die met de zorg
te maken hebben, bijvoorbeeld handschoenen of natte doekjes, maar ook toiletpapier. Er zijn cliënten
die zelfstandig wonen en maandelijks een bijdrage ontvangen voor voeding. In dit bedrag is een
bijdrage opgenomen voor algemene verzorgingsproducten.
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Kleding en was
Het wassen en drogen van je kleding betaal je zelf. Dit doe je bij Urtica door een maandelijkse bijdrage via
de servicekosten.
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Ontspanning en vakantie
Vakantie
Als je op vakantie wilt, kies en regel je zelf je vakantie. Ook de kosten betaal je zelf.
Soms ga je met de medebewoners en begeleiders van je locatie op vakantie. De kosten van de
begeleiding worden dan betaald door Urtica. Voor de andere kosten van de vakantie wordt een
bijdrage van je gevraagd.
Wanneer je langere tijd (bijvoorbeeld door een vakantie) afwezig bent, heeft dit gevolgen voor de
levering en betaling van de zorg. In de WMO is bepaald dat je maximaal 14 dagen aaneengesloten
afwezig mag zijn. In de WLZ geldt per kalenderjaar een maximum van 42 dagen vakantie. Als je
langer dan 14 dagen achter elkaar of meer dan 42 dagen per jaar met vakantie wilt, overleg dit dan
met je persoonlijk begeleider. Deze overlegt hierover met de organisatie.
Uitjes en Ontspanning
Als je bij Urtica woont, dan vergoedt Urtica de ontspanningsactiviteiten die Urtica organiseert.
Denk bijvoorbeeld aan een jaarfeest, barbecue of kerstdiner. Soms kan een eigen bijdrage worden
gevraagd voor een activiteit. Natuurlijk is het ook mogelijk om deel te nemen aan
vrijetijdsbesteding buiten de organisatie. Je betaalt hiervan zelf het vervoer, de contributie en een
bijdrage als vanuit Urtica begeleiding mee gaat.
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Extra begeleiding en/of Vervoer
Begeleiding
Als je een bezoek brengt aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist of ziekenhuis gaat er een
familielid mee. Lukt dit niet, dan zorgt Urtica voor begeleiding door een vrijwilliger of medewerker.
Ook bij sociale activiteiten gaat Urtica ervan uit dat je zelfstandig of samen met iemand uit je
netwerk aan deze activiteiten deelneemt. Sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld op bezoek gaan bij
familie of vrienden, iemand bezoeken in het ziekenhuis, iets doen in je vrije tijd (sporten, uitgaan,
naar de film, naar een concert).
Vervoer
De kosten voor het vervoer naar een huisarts, tandarts, therapeut, specialist of ziekenhuis betaal je
zelf. Je zorgpolis geeft meer informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance.
Voor cliënten met verblijf inclusief behandeling betaalt Urtica het vervoer.
De kosten voor vervoer naar sociale activiteiten betaal je zelf. Als er begeleiding van Urtica
meegaat, betaal je ook de reiskosten van je begeleider.
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Hulpmiddelen
Urtica stelt hulpmiddelen beschikbaar voor de begeleiders om passende zorg te kunnen geven.
Bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift, of een douchebrancard.
Soms heb je ook hulpmiddelen nodig die alleen voor jou nodig zijn vanwege je beperking, zoals
incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Als je een indicatie hebt inclusief behandeling dan betaalt
Urtica de kosten hiervoor. Heb je een andere indicatie dan kun je deze hulpmiddelen vaak declareren bij
de zorgverzekeraar of gemeente. Soms zijn hulpmiddelen speciaal aangepast voor één cliënt
(bijvoorbeeld een individueel aangepaste rolstoel of een prothese). Deze speciaal aangepaste
hulpmiddelen worden niet door Urtica betaald (ook niet als je een indicatie hebt voor verblijf met
behandeling). Aanvragen voor een aangepaste fiets dienen door de cliënt te worden ingediend bij de
WMO (dit geldt ook als je een indicatie hebt voor verblijf met behandeling).
Een bril, gehoorapparaat en inlays/steunzolen worden niet vergoed via de WLZ en WMO/JW, maar via je
eigen zorgverzekering.
Een rolstoel voor gebruik buiten Urtica, bijvoorbeeld bij familie thuis, verloopt altijd via de WMO. Een
aanvraag hiervoor moet je bij de gemeente waar je woont indienen.
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Medische zorg
Als je huisarts je doorverwijst naar een specialist (bijvoorbeeld een oogarts, neuroloog, psychiater of
revalidatiearts) kun je de rekening voor deze zorg declareren bij je ziektekostenverzekering. Let op: je
moet altijd een gedeelte van de zorgkosten zelf betalen. Dit wordt ‘eigen bijdrage’ genoemd. Als je
ziektekosten gedeclareerd hebt, krijg je aan het eind van het kalenderjaar een rekening toegestuurd van je
ziektekostenverzekering. Het is verplicht om je eigen bijdrage te betalen.
Als je een indicatie Verblijf inclusief behandeling hebt en therapieën of behandeling nodig hebt in verband
met je aandoening, beperking, stoornis of handicap, betaalt Urtica de kosten hiervan. Als je een indicatie
Verblijf inclusief behandeling hebt en therapieën of behandeling nodig hebt die niet noodzakelijk zijn in
verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap, dan komen de kosten voor rekening van de
Zorgverzekering. Als je een VPT of een indicatie Verblijf exclusief behandeling of Verblijf WMO/JW hebt
en/of therapieën of behandelingen volgt komen de kosten voor rekening van de Zorgverzekering. In je
zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en wat je moet doen om in aanmerking te komen voor een
vergoeding. Ook hier geldt dat er altijd een eigen risico geldt.
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Overige zaken
Verzekeringen
Sommige verzekeringen moet je verplicht afsluiten. Dit zijn: een basiszorgverzekering (eventueel
uit te breiden met een aanvullende verzekering, maar dit is niet verplicht) en een WA-verzekering
(Wettelijke Aansprakelijkheid). De kosten voor de verplichte verzekeringen betaal je zelf. Ook de
kosten van de eigen bijdrage in de ziektekosten betaal je zelf.
De inboedel van cliënten die bij Urtica wonen is meeverzekerd op de Brand/opstalverzekering van
Urtica. Bij brand of diefstal krijg je een vergoeding voor de spullen die beschadigd of gestolen zijn.
Er geldt hiervoor een maximum bedrag. Is dit bedrag voor jou onvoldoende, bijvoorbeeld omdat je
veel waardevolle spullen hebt, dan moet je zelf een aanvullende verzekering afsluiten. Cliënten
met een Volledig Pakket Thuis (VPT) moeten zelf een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering
afsluiten. Zij zijn niet via Urtica verzekerd.
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Bijlage 1: Wat te doen bij vragen / opmerkingen / klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over producten, diensten en de bijbehorende kosten? Meld dit
dan bij je begeleider.
Kom je er samen niet uit dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Zij zal je vraag of klacht in
behandeling nemen.
Kijk voor meer informatie op de website: www.urticadevijfsprong.nl.
Clientenraad:
Urtica heeft een cliëntenraad, die de belangen van de cliënten vertegenwoordigt. De cliëntenraad wordt
ondersteund door de landelijke organisatie LSR. Informatie hierover is te vinden op de website:
www.urticadevijfsprong.nl.
Quasir
Heb je hulp nodig bij het indienen van een klacht? Dan kunt je terecht bij Quasir.
Kijk voor meer informatie op www.urticadevijfsprong.nl of bel 06-48 445 538.
MEE
MEE adviseert en helpt iedereen met een beperking. Kijk voor meer informatie op www.mee.nl of bel 0900
- 999 88 88.
Zorgkantoor
Ben je niet tevreden over hoe je klacht door Urtica is opgelost? Dan kun je terecht bij het zorgkantoor van
Menzis.
Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WLZ-zorg en zorgt ervoor dat alle cliënten in
hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Informatie is te vinden op de
website www.urticadevijfsprong.nl, zie cliëntenondersteuning WLZ.
CAK
Het CAK berekent en incasseert de verplichte eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van het
inkomen (loon of een uitkering). Je kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. Let
vooral ook op welke financieringsvorm je hebt in verband met de eigen bijdrage die van toepassing is. Kijk
voor meer informatie op www.hetcak.nl of bel 0800 - 0087.
Regelhulp
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of
ondersteuning. Door het invoeren van je persoonlijke situatie komt automatisch in beeld welke
oplossingen het beste passen. Ook worden deze oplossingen nader toegelicht.
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