Wie betaalt wat?
Wet langdurige zorg

Eten en drinken
Als je bij Koraal woont, krijg je eten en drinken van ons.
Dat betekent dat je ontbijt, lunch en avondeten krijgt.
Ook krijg je bijvoorbeeld drinken, tussendoortjes,
fruit, koffie en thee.
We gaan uit van wat het Voedingscentrum hierover zegt.
Wat je extra wil, moet je zelf betalen.
De cliëntenraad adviseert over alles wat te maken heeft met
eten en drinken.
Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ).
Als een dokter je een dieet voorschrijft, dan hoort dat bij jouw
eten en drinken.
Koraal zorgt dat je het goede dieet krijgt.

Schoonmaak
Koraal zorgt voor het schoonmaken van de woonruimte en de
gemeenschappelijke ruimtes.
Dat geldt ook voor je eigen kamer of appartement.
Koraal mag aan jou vragen om mee te helpen.
We maken hier afspraken over met jou.
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Meubels en aankleding van je kamer/appartement
Koraal zorgt voor de meubels die je nodig hebt.
Je mag ook je eigen meubels kopen.
De meubels moeten wel aan bepaalde eisen voldoen.
Deze meubels moet je zelf betalen.
Als Koraal vindt dat jij moet verhuizen naar een andere
kamer/appartement, dan betaalt Koraal de kosten
van de verhuizing.
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Verzekeringen
Koraal verzekert je appartement/kamer.
Je eigen spullen zijn verzekerd tot een waarde van
10 duizend euro.
Deze verzekering geldt voor brand, inbraak en wateroverlast.
Als je spullen door schade kapot gaan, moet je zelf ook
meebetalen.
Dat heet eigen risico.
Als je dat niet wil, kun je een verzekering zonder
eigen risico afsluiten.
Deze verzekering betaal je zelf.
Je bent verplicht een zorgverzekering af te sluiten vanaf 18 jaar.
Je betaalt zelf de premie van deze zorgverzekering.
Als je een aanvullende verzekering wil, betaal je die zelf.
Koraal adviseert een eigen aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten.
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Televisie, telefoon en internet
Koraal zorgt ervoor dat je in een gemeenschappelijke ruimte,
bijvoorbeeld de huiskamer, televisie kunt kijken.
In je eigen kamer zit een aansluiting voor televisie.
Als je deze aansluiting wil gebruiken, kost dat 10 euro
per maand.
Je hebt dan een standaard televisie-abonnement.
Je maakt afspraken over de kosten van het gebruik van de
telefoon binnen Koraal.
Je kunt binnen Koraal in overleg gebruik maken van internet.

Energiekosten
De kosten van gas, water en licht worden betaald door Koraal.
Ook de extra kosten van bijvoorbeeld het opladen van je
rolstoel of scootmobiel.

Vrije tijd
Binnen Koraal worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd.
Soms moet je betalen om mee te doen aan een clubje
of activiteit.
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Kopen en repareren van kleren
Je koopt je kleren zelf of met hulp van je familie.
Als je dit niet zelf of met hulp van je familie kunt, zorgt Koraal
voor begeleiding.
Hierover worden afspraken met je gemaakt.
Als je kleding kapot is, zorg jij of je familie voor reparatie.
Je betaalt zelf de kosten van de kleren en de reparatie.
Soms heb je door je beperking speciale kleren nodig.
Koraal betaalt de extra kosten hiervan

Was
Lakens, kussenslopen, handdoeken, washandjes en
keukenhanddoeken worden door Koraal verzorgd.
Je mag ook je eigen lakens en dekbedovertrekken gebruiken.
Het wassen van je eigen beddengoed wordt betaald
door Koraal.
Je moet wel zorgen dat er op je beddengoed een kaartje
met je naam komt.
Koraal helpt je hierbij.
Je betaalt zelf voor het wassen en stomen van je kleren.
Koraal zorgt ervoor dat je je kleren kunt wassen of
laten wassen.
Strijken en vouwen hoort ook bij wassen.
Als je kleding naar de wasserij gaat, moet er een
naamkaartje op.
Dit moet je zelf betalen.
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Begeleiding bij doktersbezoek
Als je niet alleen naar de dokter of therapeut kunt,
zorgt Koraal voor begeleiding.
Dit geldt niet voor alternatieve geneeswijzen.
Begeleiding is nodig als je bijvoorbeeld niet alleen kunt reizen.
Of als je niet kunt onthouden wat de dokter zegt.
Koraal kan mantelzorgers (bijvoorbeeld je familie) vragen om
je te begeleiden.
Als er geen mantelzorger is om je te helpen zorgt Koraal voor
begeleiding.

Voetverzorging
Als je bij Koraal woont en onder de Wet Langdurige Zorg valt,
heb je recht op voetverzorging.
Dit zijn de afspraken:
• als je zelf je voeten kunt verzorgen doe je dat zelf
• als je niet (meer) zelf je voeten kunt of mag verzorgen,
dan zorgt Koraal voor voetverzorging.
Dit valt onder persoonlijke verzorging.
• als je je voeten wil laten verzorgen door iemand die niet
bij Koraal werkt, moet je dit zelf betalen.

Haarverzorging
Koraal zorgt voor hulp als je je haar niet zelf kunt wassen,
drogen en kammen.
Je betaalt de kapper zelf.
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Verzorgingsproducten
Doucheschuim, zeep, deodorant, scheerspullen, tandpasta en
tandenborstels moet je zelf betalen.
Toiletpapier, handschoenen en natte doekjes (dingen die met
zorg te maken hebben) krijg je van Koraal.
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Vervoer naar dagbesteding
Vervoer naar dagbesteding wordt geregeld op de manier die
bij jou past.
Dat kan met openbaar vervoer of speciaal vervoer.
Met begeleiding of zonder begeleiding.
Koraal wil voor iedereen passende dagbesteding zo dicht
mogelijk bij je woonplek.
Het kan zijn dat je zelf nog iets moet betalen voor het vervoer.
Dat bespreekt Koraal met je.
De afspraken schrijven we op in je zorgplan en in je OIU.

Vervoer en begeleiding naar specialist, paramedicus
(bijvoorbeeld fysiotherapeut) of ziekenhuis
Vervoer en begeleiding naar specialist, paramedicus of
ziekenhuis wordt vergoed als de zorg onder de WLZ (Wet
Langdurige Zorg) valt.
De (AVG) arts bepaalt dit.
In alle andere gevallen moet je de kosten voor het vervoer en
de eventuele begeleider zelf betalen.
Soms betaalt je zorgverzekering de kosten terug.
Bijvoorbeeld via de regeling ‘zittend vervoer’.
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Vervoer naar sociale activiteiten
Vervoer naar sociale activiteiten zoals sporten, clubs, bezoeken
van evenementen moet je zelf betalen.
Als een medewerker je kan brengen, betaal je kosten van de
gereden kilometers.
Als een vrijwilliger je kan brengen, spreek je af hoeveel je moet
betalen.

Hulpmiddelen
Als je bij Koraal woont en je hebt hulpmiddelen nodig, zoals
een rolstoel of een looprek, dan hoef je die niet zelf te betalen.
Dit wordt binnen Koraal voor jou geregeld.
Een bril of gehoorapparaat valt hier niet onder.

Geestelijke verzorging
Koraal zorgt voor geestelijke verzorging die zoveel mogelijk
bij jou past.

Zorg na overlijden
Koraal zorgt ervoor dat een arts komt kijken (schouwen).
Als het nodig is zorgt Koraal dat het lichaam tijdelijk wordt
gekoeld.
Koraal zorgt voor het klaarmaken van het lichaam voor
vervoer (naar het uitvaartcentrum).
De kosten voor de laatste verzorging, het opbaren
en de uitvaart zijn voor de familie van de cliënt of zijn
uitvaartverzekering.

8

Koraal
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Postbus 5109
6130 PC Sittard
info@koraalgroep.nl
koraalgroep.nl

