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Inleiding  
 
 
In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is vastgelegd op welke producten en diensten een cliënt recht heeft 
die woont in een Wlz-organisatie. De Wlz verandert door het beleid van de overheid.  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de overheid: http://www.rijksoverheid.nl.  

 
In dit overzicht van de cliëntgebonden kosten wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de 
kosten in 2023. In de tabel staat bij ieder onderwerp een kruisje vermeld wie verantwoordelijk is.  

 
Gebruikte afkortingen 
 

Wlz (Wet Langdurige Zorg) : Severinus 
Cliënt : Cliënt 
Cliënt via Gemeenschappelijk fonds : Cliënt – GF 
Zorgverzekeraar : ZV 
Zorgverzekeraar/meerkosten betaalt cliënt : ZV/ Cliënt 

 
 
Eigen risico en eigen bijdrage ziektekosten zorgverzekering 
 
Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte ‘eigen risico’ geldt voor de 
meeste zorg in het basispakket. Voor sommige zorg wordt een ‘eigen bijdrage’ gevraagd. Dit kan een 
vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor 
orthopedische schoenen, hoortoestellen en zittend ziekenvervoer. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de zorgverzekeraar. 
 
 
Informatieboekje Besteding Cliëntgelden 2023 
 
Voor meer informatie over de cliëntgebonden kosten en actuele tarieven verwijzen wij naar: 

• het informatieboekje ‘Besteding Cliëntgelden 2023’  

• de ‘Tarievenlijst Severinus 2023’. 
 
 
Mobiliteitshulpmiddelen  
 
Vanaf 2020 is de aanspraak op het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen voor Wlz-
gerechtigden die verblijven in een instelling (met of zonder behandeling) uitgebreid met o.m. een 
scootmobiel en een aangepaste fiets.  
De ergotherapeut of fysiotherapeut van de zorginstelling vraagt het mobiliteitshulpmiddel aan bij het 
Zorgkantoor. Het Zorgkantoor beoordeelt of het hulpmiddel wordt verstrekt volgens de landelijke 
beoordelingsregels. 
 
 
Vragen? 
 
Neem contact op met het Zorgbureau van Severinus, T 040 2586 319 of E: zorgbureau@severinus.nl    

 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:zorgbureau@severinus.nl
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Cliëntgelden Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Administratiekosten Wlz-gerelateerd X     

Administratiekosten Beheer Cliëntgelden 
*Deel cliënt en deel Severinus 

  X*   

Aangifte inkomstenbelasting  X    

 
 

Hulpmiddelen  

 Severinus Cliënt Cliënt - GF ZV ZV / cliënt 

Montuur/glazen/reparaties  X   X 

Hoortoestellen/batterijen/reinigingstabletten/ 
Reparaties 

    X 

Oordopjes op maat  X    

Orthopedische schoenen 
*Afhankelijk van indicatie en individuele situatie, geen 
loop- of sta-functie:  geen Wlz, uitzonderingen met 
motivatie 

X*    X  

Reparatie orthopedische schoenen 
(Bijvoorbeeld bij spasme)  
*Extreme slijtage orthopedische schoenen, bepaald 
door fysio: reparatiekosten Wlz, In andere gevallen 
doorberekening naar cliënt 

X* X    

Steunzolen (los)      X 

Elastische kousen 
*Vergoeding elastische kousen: onder voorwaarden 

X*    X 

Zwachtelsysteem (bandages)  X    

Rolstoel-driewielfiets-scootmobiel/reparatie X     

Rollator  X    

Bijzondere kleding op medische indicatie bv. 
scheurpak incl. reparatie 

X     

Incontinentiemateriaal, zoals inlays, luiers, 
matrasbescherming 

X     

Spraakcomputer aanschaf (medische indicatie), 
aanpassingen en reparaties 

X     

 
 

Medisch Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Fysio/logopedie/ergotherapie X     

Audiologisch onderzoek    X  

Diëtiste bij Severinus X     

Huisarts/tandarts bij Severinus X     

Homeopathische middelen     X 

Laboratorium onderzoek cliënten 
(aanvraag arts Severinus/andere arts) 

X     

Medicijnen (op voorschrift arts) X     

Ziekenhuisopname    X  

Ziekenhuisopname kosten TV/internet/telefoon  X    

*Tandarts extern declareert rechtstreeks bij het Zorgkantoor. Vooraf melden dat het een Wlz-cliënt betreft. 
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Persoonlijke verzorging Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Kapper  X    

Pedicure Severinus, medisch noodzakelijke 
behandelingen 

X     

Pedicure Severinus, niet medisch noodzakelijke 
behandeling 

 X    

Pedicure extern  X    

Podotherapie     X 

Gebruik pedicure/toiletartikelen op medische 
indicatie arts Severinus 

X     

Standaard toiletartikelen: zeep, shampoo, 
tandpasta, tandenborstel 

  X   

Luxe toiletartikelen (aftershave/parfum)  X    

 
 
Stoffering en inrichting eigen kamer Severinus Cliënt Cliënt – 

GF 
ZV ZV / cliënt 

Schilderwerk/sauzen/behangen/vloerbedekking/
gordijnen/verlichting 
* Alleen de standaardversie 

X*     

Bed/matras/kussen/deken/dekbed/kledingkast/ 
linnen- en beddengoed 
* Alleen de standaardversie 

X*     

Spoeltoilet 
Spoeltoilet plaatsen en aansluiten 

 
X 

X    

Afwijking van standaardversie Severinus 
** Op advies van ergotherapeut kosten voor Severinus 

X**     

 
 

Telefoon, televisie, internet en 
geluidsinstallaties 

Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Aansluiting en abonnement algemene ruimtes X     

Aansluiting telefoon/televisie/internet eigen 
kamer 

X     

Eigen telefoon cliënt (abonnement/ prepaid)  X    

Eigen televisie cliënt/extra zenderpakket op 
eigen kamer 

 X    

Internetabonnement computer cliënt (Wifi) X     

TV Basisabonnement (Ziggo) werkelijke kosten  X    

Geluidsinstallatie plaatsen, bekabelen en 
wegwerken boxen 

 X    

 
 

Vakantie en vrije tijd / extra zorg Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Reis- en verblijf vakantie/uitstapjes  X    

Begeleiding vakantie door medewerker(s) 
Severinus 

 X    

Extra zorg door medewerker(s) Severinus  X    

Deelname clubs/cursussen/workshops  X    
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Vervoer en begeleiding Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Vervoerskosten + begeleiding huis- en tandarts 
binnen Severinus 

X     

Vervoerskosten externe huis- en tandarts etc.  X    

Bezoek ziekenhuis voor opname/behandeling: 
vervoer 

    X 

Bezoek ziekenhuis voor opname/behandeling: 
kosten begeleiding  

X     

Vervoer familie/winkelen/uitstapjes  X    

Vervoer clubs/cursussen/workshops  X    

Vervoer zwemmen-fitness na 17.00 uur  X    

Vervoer begeleider bij ontspanning   X    

Vervoer en eventuele begeleiding dagbesteding X     

 

Voeding Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Maaltijden/ koffie/thee/fruit X     

Versnaperingen gezamenlijk   X   

Versnaperingen persoonlijk  X    

Kosten dieet voorgeschreven door diëtiste X     

Kosten dieet eigen verzoek  X    

 

Wassen en stomen 

 Severinus Cliënt Cliënt - GF ZV ZV / cliënt 

Wassen linnen- en beddengoed X     

Wassen onder- en bovenkleding via Severinus  X    

Wassen onder- en bovenkleding zelf met gebruik 
apparatuur Severinus 

 X    

Wassen werkkleding X     

Chemisch reinigen van niet door Severinus 
verstrekte kleding 

 X    

Kleding labelen (bijdrage is opgenomen in het 
hoge tarief waskosten) 

 X 100%    

Kleding verstellen/repareren (relatie handicap) X     

Kleding verstellen/repareren (geen relatie 
handicap) 

 X    

 

Verzekeringen  

 

Severinus Cliënt Cliënt – 
GF 

ZV ZV / cliënt 

Inboedelverzekering kamer    X   

Aansprakelijkheidsverzekering   X   

Verzekering ziektekosten  X    

Verzekering rolstoel/hoortoestellen of andere 
hulpmiddelen in eigen bezit 

 X    

Verzekering rolstoel/hulpmiddelen bezit 
Severinus 

X     

Verzekering fiets   X    

Reisverzekering  X    

Begrafenisverzekering  X    
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Diversen 

 Severinus Cliënt Cliënt - GF ZV ZV / cliënt 

Identiteitskaart/paspoort  X    

Verrichtingen huismeester Severinus eigendom 
cliënt 

 X    

 


