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Taal

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Waar kun je op
rekenen bij Syndion

Wanneer je bij Syndion woont, betaal je sommige
kosten zelf, sommige kosten worden betaald door
je zorgverzekering en sommige kosten betaalt Syndion.
Dit is door de overheid in de Wet langdurige zorg (Wlz)
vastgelegd. Deze wet geldt voor alle zorginstellingen.

In deze brochure vind je een overzicht welke kosten door wie worden betaald. Deze informatie
geldt voor alle cliënten die bij Syndion wonen (met of zonder behandeling) en die een eigen
bijdrage betalen. Deze brochure kan ook gelden voor cliënten die bij Syndion wonen via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet (Jw).

Inleiding

Als je ondersteuning krijgt van Syndion, heb je hiervoor
een “indicatie”. Dit wordt ook wel “Zorgprofiel”
genoemd. Hier staat in op welke zorg je recht hebt.
Een indicatie of zorgprofiel krijg je van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er zijn verschillende soorten
indicaties. Welke indicatie je krijgt, hangt af de zwaarte
van je beperking. Als je bij Syndion woont, heb je een
“verblijfsindicatie”.

Alle cliënten die achttien jaar of ouder zijn, 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.

We willen onze cliënten graag duidelijk maken waar
zij recht op hebben als ze bij Syndion wonen met een
verblijfsindicatie. Dat lees je in deze brochure. De
inhoud is besproken in de Centrale Cliëntenraad van
Syndion. De brochure geldt in elk geval tot het eind van
2018.

Over sommige dingen die wel geld kosten (bijvoorbeeld
activiteiten of materialen) staat niets in de Wlz.
Zorgorganisaties mogen van deze dingen zelf bepalen
of cliënten hiervoor moeten betalen en hoeveel ze er
voor moeten betalen. In deze brochure staat hoe dit bij
Syndion geregeld is.

Dagbesteding of ambulante begeleiding

Woon je niet bij Syndion, maar heb je wel dagbesteding
of ambulante ondersteuning van Syndion? Dan kun
je gebruik maken van het “Modulair Pakket Thuis”. Je
spreekt met Syndion af welke soorten zorg (modules)
je van Syndion wilt afnemen. Bij zo’n modulair
pakket 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 Syndion
vergoed krijgen (zoals bijvoorbeeld bedrijfskleding of
veiligheidsschoenen).

Veranderingen in de zorg

In 2015 is er in de zorg voor mensen met een
beperking veel veranderd. Er kwamen nieuwe wetten
en regels. Daardoor zijn er ook dingen veranderd
voor cliënten van Syndion. Cliënten met een laag
Zorgzwaartepakket (ZZP: VG 1 en 2; LG 1 en 3) die
ambulante dienstverlening krijgen, hebben te maken
met de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jw.
Nieuwe cliënten met lage ZZP’s huren of kopen zelf
hun woonruimte. Deze cliënten kunnen niet in een
woning van Syndion wonen.

Toelichting op de tabellen
Gebruikte symbolen:
C Je betaalt de kosten zelf.
V 	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.
S	
De kosten zijn voor Syndion.
	Deze kosten vallen onder de Wlz, of Syndion kan deze kosten op een andere manier declareren. Of
Syndion neemt deze kosten voor eigen rekening. Dit lees je in de toelichting.
In het overzicht zie je twee kolommen. Soms zijn er verschillen tussen cliënten die bij Syndion wonen
en ook via Syndion een behandeling krijgen (‘verblijf inclusief behandeling’) en cliënten die alleen bij
Syndion wonen (‘verblijf exclusief behandeling’). Het Cliëntservicebureau weet of je bij Syndion woont
met of zonder behandeling. Dit hangt af van welke indicatie je hebt gekregen (je Zorgprofiel) en van
de locatie waar jij woont. Niet alle locaties mogen behandeling bieden. Dit wordt bepaald door het
Zorgkantoor.
Als je gebruik maakt van het Volledig Pakket Thuis (VPT) is de kostenverdeling anders.

Voeding

welke maaltijden je wel en niet mee-eet met de andere
bewoners van jouw locatie. Wil jij zelf een deel van de
maaltijden verzorgen? Dan krijg je van Syndion 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, je mag er geen andere dingen mee doen.

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 je naast de gebruikelijke voeding nog andere
dingen eten en drinken? Bijvoorbeeld snacks en/of
alcoholische dranken? Dan betaal je dit zelf. Ook uit
eten gaan is voor je eigen rekening.

Syndion wil de zelfstandigheid van de cliënten zo
veel mogelijk stimuleren. Cliënten die dat kunnen en
willen, kunnen helpen bij de keuze van het menu, bij
het boodschappen doen en het klaarmaken van de
maaltijden. De boodschappen worden door Syndion
betaald. Hier worden in het ondersteuningsplan
afspraken over gemaakt. Je maakt ook afspraken over

De tarieven voor voeding staan in de Tarievenbijlage.
Wat de dagelijkse maaltijden kosten hebben we
uitgerekend met behulp van een instantie die dit heeft
uitgezocht. Deze instantie heet het Nibud. Je kunt ook
op hun website kijken: www.nibud.nl

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Maaltijden, drinken, fruit, tussendoortjes

S

S

S

Extra tussendoortjes buiten budget locatie

C

C

C

Cliënt met dieet (incl. sondevoeding)

S

S

S

Verjaardagskosten

C

C

C

Uit eten

C

C

C

		
Tabel
		
Voeding
		

Vakantie, uitjes en ontspanning
Vakantie
Als je op vakantie wilt, kies en regel je zelf je vakantie.
Ook de kosten betaal je zelf. Als je tijdens je vakantie
persoonlijke begeleiding nodig hebt, kun je dit zelf
regelen, of je laat het je reisorganisatie regelen. Zij
doen dit door een lokale zorgaanbieder met WTZierkenning (Wet Toelating Zorginstellingen) in te
schakelen. Wanneer je naar het buitenland gaat, zijn
daar zorgaanbieders met vergelijkbare erkenningen.
Als het is gelukt om via een andere zorginstelling
begeleiding te regelen, sluit Syndion een overeenkomst
met deze zorgaanbieder. De kosten van de begeleiding
worden betaald door Syndion De andere kosten van je

vakantie betaal je zelf (bijvoorbeeld de reiskosten en
de kosten voor het hotel of de huur van een huisje).
Let op! Als je van plan bent om op vakantie te gaan met
begeleiding vanuit een andere zorgaanbieder, neem
dan altijd eerst contact op met het Cliëntservicebureau
van Syndion. We bespreken dan welke mogelijkheden
er zijn.
Wanneer je langere tijd (bijvoorbeeld door een
vakantie) afwezig bent, heeft dit gevolgen voor de
levering en betaling van de zorg. In de Wlz is bepaald
dat je maximaal 14 aaneengesloten dagen per
keer afwezig mag zijn. Per kalenderjaar geldt 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 en de clustermanager.

overschreden, betaal je de voedingskosten voor die
extra dagen zelf.

Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken
van persoonlijke begeleiding van Syndion tijdens je
vakantie. Dan worden de begeleidingskosten aan je
doorberekend. De kosten hiervan zijn opgenomen in
de Tarievenbijlage.

Uitjes en Ontspanning
Als je bij Syndion woont, dan vergoedt Syndion de
ontspanningsactiviteiten die in huiselijke setting
worden georganiseerd. Dit soort activiteiten wordt
in samenspraak met de locatieraad georganiseerd.
Denk bijvoorbeeld aan een 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.
De cliënt betaalt hiervan zelf het vervoer en de
contributie.

Vergoeding voeding tijdens de vakantie
Bij een vakantie van 14 dagen of korter en bij maximaal
42 vakantiedagen per jaar, krijg je een vergoeding voor
de voedingskosten. Hoeveel dit is kun je vinden in de
tarievenbijlage. Als het genoemde aantal dagen wordt

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Reis- en verblijfskosten

C

C

C

Persoonlijke begeleiding
(groeps-) vakantie/uitjes

C

C

C

Voeding tijdens vakantie

S/C

S/C

S/C

zie toelichting

Ontspanning

S/C

S/C

S/C

zie toelichting

		
Tabel Vakantie,
		
uitjes en ontspanning
		

Persoonlijke verzorging

Syndion 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, worden de voeten verzorgd
door een medewerker van Syndion. Als Syndion het
aan een pedicure uitbesteedt, betaalt Syndion de
kosten hiervoor. In je Ondersteuningsplan staan
afspraken over wie de voetverzorging doet.
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,
		
Tabel
		
Persoonlijke verzorging
		

Verblijf
exclusief
behandeling

Opmerking

aandoening of ziekte (bijvoorbeeld diabetesvoeten)
worden betaald door Syndion 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.
Syndion betaalt alle verzorgingsproducten die met de
zorg te maken hebben, bijvoorbeeld handschoenen of
natte doekjes, maar ook toiletpapier.
Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Opmerking

Voetverzorging
S
S
S
					

Indien cliënt niet
zelfstandig kan.

Periodiek bezoek kapper of
pedicure (extra voetverzorging)

C

zie toelichting

Extra verzorging
V
S
V
i.v.m. aandoeningen				
					

zie toelichting
(afhankelijk
van zorgpolis)

Algemene verzorgingsproducten

C

C

C

zie toelichting

Verzorgingsproducten t.b.v. zorg

S

S

S

zie toelichting

C

C

Was- en strijkkosten

Was- en strijkkosten voor kleding vallen niet onder
de Wlz en betaal je dus zelf. Dit geldt ook voor het
repareren verstellen van kleding en het aanbrengen
van naamlabels in kleding, handdoeken en
beddengoed. Syndion stimuleert dat je, waar mogelijk,
zelf de was doet.
Als begeleiding van Syndion op jouw woonlocatie
voor je wast en strijkt, dan betaal je hiervoor een vast
bedrag per maand. Je kunt er ook voor kiezen om je
was buiten Syndion te laten wassen en strijken. Dit
regel en betaal je zelf.
Moet jouw kleding door je aandoening of handicap
extra vaak gewassen worden? Die meerkosten voor
extra vaak wassen worden door Syndion betaald.
De tarieven van de was- en strijkkosten vind je terug
in de Tarievenbijlage. Wat wassen en strijken kost
hebben we uitgerekend met behulp van een instantie
die dit heeft uitgezocht. Deze instantie heet het Nibud.
Je kunt ook op hun website kijken: www.nibud.nl.

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Zelfstandig met gebruik
wasapparatuur Syndion

C

C

C

Wassen als ontwikkeldoel
met begeleiding Syndion

S

S

S

Wassen, drogen, strijken uitbesteed
aan Syndion (eigen apparatuur)

C

C

C

Wassen, drogen, strijken uitbesteed
aan Syndion (geen eigen apparatuur)

C

C

C

Strijken uitbesteed aan Syndion

C

C

C

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Persoonlijke boven- en onderkleding

C

C

C

Chemische reiniging van bovenen onderkleding

C

C

C

Extra vaak wassen van kleding als
gevolg van de aandoening of handicap

S

S

S

Speciale kleding voor de cliënt, die eigendom
is van Syndion, bijvoorbeeld scheurpakken

S

S

S

Linnengoed (bijvoorbeeld handdoeken,
theedoeken, ed) voor huishoudelijk gebruik
in algemene ruimten

S

S

S

Linnen- en beddengoed van de cliënt

S

S

S

Labelen boven- en onderkleding

C

C

C

		
Tabel
		
Waskosten
		

		
Tabel
		
Wasgoed
		

Medische kosten

Als je therapieën of behandeling nodig hebt in verband
met je aandoening, beperking, stoornis of handicap,
betaalt Syndion de kosten hiervan. Als de cliënt een
VPT heeft en/of therapieën of behandelingen volgt die
niet noodzakelijk zijn in verband met de aandoening,
beperking, stoornis of handicap, 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.

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. De hoogte van de eigen bijdrage
kan per jaar verschillen. Het huidige bedrag vind je in
de Tarievenbijlage.

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Medicijnen op recept

V

S

Medicijnen die je zonder
recept bij drogist of apotheek
kunt kopen (bijvoorbeeld
paracetamol, neuysspray)

C

C

C

Huisartsenzorg

V

S

V

Vervolgonderzoek na
V
verwijzing van huisarts		

S

V

S

V

		
Tabel
		
Medische kosten
		

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Opmerking

V	Het hangt af van je
(aanvullende) zorgverzekering of medicijnen
helemaal, gedeeltelijk of
niet worden vergoed.
					Wordt het niet of maar
gedeeltelijk vergoed,
					
betaal je de rest zelf.

Therapieën (bijvoorbeeld
logopedie, ergotherapie,
fysiotherapie, psychologie,
psychomotore therapie en
diëtetiek)

V/S

Zie toelichting

Mondzorg (tandarts) inclusief
V
S
V	Tandartskosten zitten niet
eventuele narcose				in het basispakket van de
zorgverzekering. Je moet
hier een aanvullende
tandartsverzekering voor
afsluiten.
Specialistische zorg,
V
bijvoorbeeld in het ziekenhuis,
bijvoorbeeld door de huisarts		

V

V

Ziekenhuisopname

V

V

V

Alternatieve geneeswijzen

V

V

V	Afhankelijk van je
(aanvullende) zorgverzekering. Als de
verzekering deze kosten
niet of alleen maar deels
betaalt, moet je zelf (bij)
betalen.

Hulpmiddelen

nodig hebt waarvoor ook speciale inlays nodig zijn,
dan worden ze bij verblijf inclusief behandeling wel
vergoed door Syndion.
Een rolstoel voor gebruik buiten Syndion, bijvoorbeeld
bij familie thuis, verloopt altijd via de Wmo. Een
aanvraag hiervoor moet je bij de gemeente waar
je woont indienen. Voor rolstoelen voor cliënten
met de indicatie verblijf inclusief behandeling die
bestemd zijn voor individueel gebruik, kan Syndion
een extra vergoeding uit de Wlz aanvragen. Het
Cliëntservicebureau of je persoonlijk begeleider kan je
hier meer over vertellen.

Verpleeghulpmiddelen
Syndion zorgt voor hulpmiddelen die nodig zijn om
goede zorg te kunnen leveren en voor hulpmiddelen
die bedoeld zijn om het werk van medewerkers minder
zwaar te maken. Bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift,
douchebrancard of een rollator.
Hulpmiddelen voor individueel gebruik (die door één
cliënt gebruikt worden), zoals incontinentiemateriaal
en verbandmiddelen, zijn voor rekening van de
cliënt, tenzij je een indicatie hebt voor verblijf met
behandeling. Voor overige cliënten geldt dat je deze
hulpmiddelen kunt declareren bij de zorgverzekeraar.
Soms zijn hulpmiddelen speciaal aangepast voor
één cliënt (bijvoorbeeld een individueel aangepaste
rolstoel of een prothese). Deze speciaal aangepaste
hulpmiddelen worden niet door Syndion betaald
(ook niet als je een indicatie hebt voor verblijf met
behandeling). Wel kan Syndion voor deze middelen
een extra vergoeding uit de Wlz aanvragen. Het
Cliëntservicebureau of je persoonlijk begeleider kunnen
je hier meer over vertellen. Een bril, gehoorapparaat
en inlays/steunzolen worden niet vergoed via de Wlz,
maar via je eigen zorgverzekering. Wanneer je door
je aandoening speciale, orthopedische schoenen
		
Tabel
		
Hulpmiddelen
		

Verblijf
exclusief
behandeling

Kleding en schoenen
Cliënten betalen hun kleding en schoenen zelf. Als je
kleding kapot is en gerepareerd moet worden, betaal
je dat ook zelf. Sommige cliënten hebben speciale
kleren nodig die niet snel kapot gaan (scheurkleding).
Deze kleding wordt door Syndion betaald. Ook het
repareren van deze kleding komt voor rekening van
Syndion. Heb je extra kosten omdat kleding sneller
verslijt en kapot gaat door je aandoening, betaalt
Syndion deze extra kosten.
Voor de aanschaf van orthopedische schoenen
(inclusief inlays) en reparatie hiervan kan Syndion voor
cliënten die een indicatie verblijf inclusief behandeling
hebben, een extra vergoeding uit de Wlz aanvragen.

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Opmerking

Hulpmiddelen voor
S
S
S
Hoog-laagbed, tillift,
algemeen gebruik				douchebrancard of rollator
Hulpmiddelen voor
V
S
V
individueel gebruik				

incontinentiemateriaal
en verbandmiddelen

Rolstoel individueel gebruik
C
S
C
					

C=Wmo (via de gemeente, 		
zie toelichting)

Rolstoel algemeen gebruik

S

S

S

Reparaties Rolstoel

C

S

C

C=Wmo

Scootmobiel

C

S

C

C=Wmo

Opladen elektrische
hulpmiddelen

S

S

C

Rolstoelverzekering
S
S
S
individueel gebruik
			
					
Aanschaf en reparatie
aangepaste (scheur)kleding

S

S

S

Aanschaf fixatiemateriaal

V

S

V

Aanschaf en reparatie
orthopedisch schoeisel

V

S

V

Anti-decubitusmateriaal
V
(bijv. matras tegen doorligplekken)

S

V

V

S

V

Beschermende middelen
(bijv. kniebeschermers)

Onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering,
zie overige zaken

Begeleiding en vervoer

wel voor de begeleiding zorgen. De kosten van die
extra begeleidingsuren komen voor rekening van
de cliënt. Wat Syndion hiervoor rekent, vind je in de
Tarievenbijlage.

Begeleiding
Moet je naar de huisarts, tandarts, therapeut, specialist
of ziekenhuis? Syndion gaat ervan uit dat je dat zoveel
mogelijk zelfstandig doet, of zelf regelt dat er iemand
uit je eigen netwerk meegaat als je niet alleen kunt
of wilt gaan. Als je niet alleen kunt gaan vanwege je
beperking (bijvoorbeeld omdat je niet meer alleen kunt
reizen of omdat je niet kunt onthouden wat er tegen je
wordt gezegd), dan zorgt Syndion voor de begeleiding.
Dit kan een vrijwilliger of een medewerker van Syndion
zijn. Wie er met je meegaat hangt af van jouw vraag.
Als je wel alleen kunt reizen, maar door je beperking
moeite hebt met bijvoorbeeld schoenen of kleding
uittrekken, dan hoeft Syndion hiervoor geen
begeleiding te regelen. De therapeut of specialist waar
je naartoe gaat, moet ervoor zorgen dat je hier mee
geholpen wordt.

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 Syndion het
vervoer.
De kosten voor vervoer naar sociale activiteiten betaal
je zelf. Als er begeleiding van Syndion meegaat, betaal
je ook de reiskosten van je begeleider.
Cliënten kunnen gebruikmaken van groepsgewijs
vervoer naar en van dagbesteding. Over dit
groepsvervoer maken we afspraken met elkaar. Deze
afspraken staan in je ondersteuningsplan.
Als je gebruik wilt maken van groepsvervoer naar je
dagbestedinglocatie, heb je een vervoersindicatie
nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
of de gemeente. Vervoer wordt geregeld door de
zorgaanbieder waar je dagbesteding hebt , dit hoeft
niet altijd Syndion te zijn. Als je dagbesteding hebt bij
Syndion en je maakt gebruik van groepsvervoer, dan
geldt het uitgangspunt dat je dagbestedinglocatie zo
dicht mogelijk bij je woonadres moet zijn.

Ook bij sociale activiteiten gaat Syndion er van uit dat
je zoveel mogelijk 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, enzovoort). Syndion is niet verplicht
om begeleiding te verzorgen naar sociale activiteiten.
Als de begeleiding naar de sociale activiteit mogelijk is
binnen de reguliere personeelsbezetting, kan Syndion

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Begeleiding naar huisarts, tandarts,
therapeut, specialist of ziekenhuis

S

S

S

Begeleiding naar sociale activiteit
(ziekenbezoek, familiebezoek, vrijetijdsactiviteit)

C

C

C

Vervoer naar huisarts, tandarts,
therapeut, specialist of ziekenhuis

V

S

V

Vervoer naar sociale activiteit
(ziekenbezoek, familiebezoek, vrijetijdsactiviteit)

C

C

C

Vervoer naar dagbesteding

S

S

S

		
Tabel
		
Begeleiding en vervoer
		

Wonen, verhuizen en inrichten
Voor alle cliënten met een indicatie verblijf (inclusief
of exclusief behandeling) komen de kosten van het
verblijf voor rekening van Syndion. Cliënten met een
VPT betalen hun verblijfskosten zelf.
Algemene ruimte
De inrichting, verlichting, wanddecoratie, zonwering,
vloerbedekking van de algemene ruimte in de
woonlocatie worden betaald door Syndion.
Appartement cliënt
Syndion gaat er van uit dat je je appartement of
kamer zelf inricht. De kosten van die inrichting betaal
je zelf. Syndion kan eisen stellen aan de inrichting,
bijvoorbeeld in verband met de (brand)veiligheid.
Als Syndion wensen heeft voor bepaald meubilair of
andere zaken (bijvoorbeeld een seniorenbed of een
hoog-laagbed), dan betaalt Syndion hiervan de kosten.
Verhuizen
Als je gaat verhuizen, betaalt Syndion de verhuiskosten
alleen als je op verzoek van Syndion verhuist. Als
je in je huidige woning net nieuwe wand-, vloer- of
raambekleding hebt aangeschaft, mag je hiervoor een
redelijke vergoeding van Syndion vragen. Als je zelf
besluit om te verhuizen, betaal je alle kosten zelf.

abonnementsmogelijkheden die in de woning
beschikbaar zijn. De kosten voor je eigen telefoon en
internet betaal je zelf. Syndion (of de verhuurder van je
woning) zorgt voor een aansluitpunt.
Alarmering
De Wlz vergoedt een alarmeringssysteem voor
cliënten met de indicatie verblijf inclusief behandeling.
Cliënten met verblijf exclusief behandeling krijgen
een vergoeding als de alarmering door de ziekte of
handicap noodzakelijk is.

Aansluiting en kosten van telefoon en internet
Iedere locatie heeft een telefoon die je kunt
gebruiken. Als je op verzoek van Syndion verhuist,
zijn de aansluitkosten van de telefoon/het
internet voor Syndion. We maken gebruik van de

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Inrichten en stofferen algemene ruimtes

S

S

S

Inrichten appartement (inventaris en
gordijnen) cliënt

C

C

C

Wand- en/of vloerbekleding appartement
cliënt (bij ingebruikname van de woning)

S

S

C

Onderhoud appartement cliënt
(wand-, vloer- of raambekleding)

C

C

C

Onderhoud algemene ruimtes

S

S

S

Verhuiskosten

C

C

C

Telefoonkosten appartement cliënt
(gesprekskosten en abonnement)

C

C

C

Radio-TV algemeen gebruik

S

S

S

Radio-TV en Internet individueel gebruik

C

C

C

Reparatie apparatuur algemene ruimtes

S

S

S

Reparatie apparatuur eigen appartement

C

C

C

Persoonlijke alarmering

S

S

S
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De afkortingen
in deze brochure
eidsverzekering
AVP = Aansprakelijkh
nistratie Kantoor
CAK = Centraal Admi
tiestelling Zorg
CIZ = Centrum Indica
= Jeugdwet
Jw
et Thuis
VPT = Volledig Pakk
nsprakelijkheid
Aa
e
lijk
tte
WA = We
ge zorg
Wlz = Wet langduri
g
appelijke ondersteunin
ch
ats
ma
t
Wmo = We
en
ng
elli
nst
Zorgi
WTZi = Wet Toelating
ket
ak
ep
art
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ZZP = Zo

Overige zaken

Syndion vergoedt geen schade die opzettelijk
veroorzaakt is door de cliënt, of die is ontstaan omdat
de cliënt nalatig is geweest. Bij een verzoek om schade
te vergoeden, doet Syndion altijd onderzoek naar de
oorzaak van de schade.

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) als je een auto hebt. De kosten
voor de verplichte verzekeringen betaalt de cliënt zelf.
Ook de kosten van de eigen bijdrage in de ziektekosten
betaalt de cliënt zelf. Het bedrag van de eigen bijdrage
kan van jaar tot jaar verschillen. Het huidige tarief
staat in de Tarievenbijlage. Syndion gaat ervan uit dat
je een uitvaartverzekering afsluit. Deze kosten moet je
zelf betalen.

De inboedel van cliënten die bij Syndion wonen is
meeverzekerd op de Brand/opstalverzekering van
Syndion. Bij brand of diefstal krijg je de een vergoeding
voor de spullen die beschadigd of gestolen zijn. Er geldt
hiervoor een maximum bedrag. Dit vind je terug in de
Tarievenbijlage. 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 Syndion verzekerd.

Alle cliënten die bij Syndion wonen zijn meeverzekerd
op de Aansprakelijkheidsverzekering van Syndion. Met
een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verzeker je
schade die jij veroorzaakt, binnen en buiten je woning.
De AVP dekt ook schade aan elektrische rolstoelen.

Administratiekosten
Syndion maakt administratiekosten hiervoor. Cliënten
betalen deze kosten.
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Overige zaken
		

Verblijf
exclusief
behandeling

Verblijf
inclusief
behandeling

Volledig
pakket thuis
(VPT)

Aansprakelijkheidsverzekering

S

S

C

Inboedelverzekering

S

S

C

Begrafenisverzekering

C

C

C

Noodzakelijke laatste
S
S
verzorging		

Opmerking

			

S

Wenselijke laatste verzorging
V
V
V
					

Vanuit 				
begrafenisverzekering

Vervoer cliënt naar
V
V
V
Vanuit
mortuarium				begrafenisverzekering
Administratiekosten

C

C

C

Waar kun je op rekenen?
Eenvoudige
taal

Syndion

Huis

Woon je bij Syndion?
Of krijg je ondersteuning
van Syndion bij het wonen?

Helpen

Dan is deze folder voor jou en je familie.

Lezen

Ik

Jij

Euro

In deze folder zie je wat jij zelf moet betalen.

En ook wat Syndion betaalt.
Syndion krijgt geld van de Wlz en de Jeugdwet.
(Wlz betekent: Wet langdurige zorg)

Syndion

Euro

Syndion betaalt van dit geld jouw zorg.

Begeleider

Jij krijgt hiervoor eten, inwoning, begeleiding.
Eten

Helpen

De Wlz en de Jeugdwet vergoeden niet alles.
Sommige dingen moet je zelf betalen.

Jij

Euro

Bijvoorbeeld de kapper, vakantie en kleding.
Kapper

Vakantie

Wassen

Kleding

Je betaalt ook zelf voor het wassen van je kleding.

En voor internet en tv in je (woon)kamer.
Computer

Televisie

Wat je zelf moet betalen is niet voor iedereen hetzelfde.
Jij

Euro

Dat hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt.
En welke indicatie je hebt.
Afspraken daarover staan in je ondersteuningsplan.
Afspraak

Zorgplan

Weet je niet welke indicatie je hebt?
Of heb je andere vragen?

Vraagteken

Stel je vragen aan je begeleider van Syndion.

Vraagteken

Begeleider

Of aan een medewerker van het Cliëntservicebureau (CSB).
Bij deze folder hoort een tarievenlijst.
Dit is een lijst met geldbedragen.

Eten

Euro

Er staat bijvoorbeeld op hoeveel geld je krijgt als je niet op je
locatie mee-eet.

Of hoeveel je moet betalen als Syndion je kleding wast.
Syndion

Wassen

Begeleiding van Syndion bespreekt dit met jou en je familie.
Afspraak

Begeleider

Twee voorbeelden
Dit is Lucas.
Syndion

Huis

Hij woont in een woonlocatie
van Syndion.
Lucas heeft een ongeluk gehad.

Ongeluk

Hij kan hij niet meer zelfstandig wonen.
Lucas houdt er van om uitstapjes te maken.

Bioscoop

Samen

Met iemand naar de film bijvoorbeeld.
Of lekker uit eten gaan.

Restaurant

Samen

Hij heeft hier afspraken over gemaakt met de begeleiding.
Afspraak

Kalender

Als hij niet met de andere bewoners mee-eet,
zegt hij dat twee dagen van tevoren.

Voor de avondmaaltijd krijgt hij dan een vergoeding.
Eten

Geld

Maar de kosten van het restaurantje betaalt hij zelf.
Restaurant

Kopen

Dit is Annelie.
Ze woont bij Syndion.
Syndion

Huis

Ze heeft een eigen
appartement: een woonkamer
en een slaapkamer.
Huiskamer

Slaapkamer

Annelie houdt haar huis zelf schoon.
Ze houdt er van als het netjes is.

Dweilen

Maar haar kleding wordt door de begeleiding gewassen.
Syndion

Kleding

Wassen

Moeilijk

Want ze heeft geen wasmachine.

En ze is bang dat haar kleding lelijk wordt
als ze het zelf doet.

Ze betaalt daar elke maand een vast bedrag voor.
Afspraak

Kopen

Haar kleding wordt goed schoon en blijft netjes.

Blij

Schoon

Regio Drechtsteden

A2
Nieuwegein

Regio Alblasserwaard

Vianen

Regio Rivierengebied
Wijk bij Duurstede
Lek
Lek

Culemborg

A27
Meerkerk

A2

A15

Leerdam
Hoornaar
Alblasserdam

Tiel

Beesd

Druten

Beneden-Leeuwen

Giessenburg

H.I.
Ambacht
Merwede

Zwijndrecht

Waal

Acqoy

Arkel

Dordrecht
A16

H’veld
G’dam
Werkendam

Gorinchem

A15
Vuren
Waal

Sleeuwijk

Maas

Aalst

A27

A2

Bergsche Maas

Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Als u in een andere plaats binnen de regio’s of net
buiten de regio’s woont, kunt u ook een beroep op Syndion doen.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Aanmelden of meer informatie

Bij het Cliëntservicebureau kunt u zich aanmelden voor ondersteuning door
Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
(9:00-17:00) via tel. (0183) 651155 of clientservicebureau@syndion.nl.

Eenvoudige taal

Deze folder bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
geschreven in gewone taal. In het tweede deel wordt
de belangrijkste informatie in eenvoudige taal uitgelegd.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze
informatie voor iedereen begrijpelijk is.

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Service Centrum • Stadhuisplein 4
Postbus 3012 • 4200 EA Gorinchem
T (0183) 651150 • E info@syndion.nl
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