
Wie betaalt wat?
Wet langdurige zorg

voor cliënten, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers
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Inleiding Inhoud

Welkom bij Triade Vitree. 

Als je bij ons woont in een woonlocatie of gezinshuis of binnenkort bij ons 
komt wonen, en je hebt een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg 
(Wlz), dan geldt deze brochure voor jou. In deze wet staat wat wij betalen 
voor jou én waarvoor je zelf betaalt.  

In deze brochure vertellen we jou wat je zelf betaalt en wat door Triade Vitree 
wordt betaald.  Er zit verschil in ‘verblijf met behandeling’ en ‘verblijf zonder 
behandeling’ omdat die indicatie bepaalt wat er wel en wat niet vergoed wordt.

In deze brochure korten we Triade Vitree af als TV.

Wonen, inrichten en verhuizen 4

Medische zaken 5

Persoonlijke verzorging 6

Kleding, schoenen, linnengoed en wassen 7

Voeding 7

Hulpmiddelen 8

Vervoer en begeleiding 9

Telefoon, televisie, internet, energie en verzekeringen 10

Vrije tijd, vakantie en huisdieren 11

Aansprakelijkheid
Wij hebben ons best gedaan om deze brochure te maken maar er kan altijd iets fout gaan.  
Je kunt ons dan altijd om advies vragen, maar we kunnen niet de schade aan je vergoeden.
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Wonen, inrichten en verhuizen Medische zaken

Hier zie je welke kosten Triade Vitree betaalt als je bij ons komt wonen, of als 
je verhuist naar een andere woning binnen Triade Vitree. Je kunt zelf kiezen 
of je jouw appartement door Triade Vitree laat inrichten of dat je jouw eigen 
spullen meebrengt. Een bed, kast, tafel en stoel, gordijnen en de vloeren 
kunnen door Triade Vitree worden geleverd. Als je zelf kiest voor eigen meubels 
en gordijnen, betaal je de kosten daarvan ook zelf. Kosten voor het verder 
aankleden van jouw kamer betaal je zelf.

Hier zie je welke kosten Triade Vitree betaalt als je naar een arts, tandarts of 
ziekenhuis moet. Maar ook wie de therapieën zoals fysiotherapie, logopedie 
en diëtiek betaalt.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Inrichting groepsruimte

Inrichten eigen kamer
Eigen keuze

Apparaten, servies en pannen

Onderhoud woonruimte

Reparatie algemene apparatuur

Netjes achterlaten kamer bij verhuizing

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Medicijnen    *

Sondevoeding/drinkvoeding    *

Apotheek-producten 
Bijvoorbeeld pleisters, verband

 

Alternatieve geneesmiddelen
Soms vergoeding aanvullende zorgverzekering

Alternatieve geneeskunde   
Soms vergoeding aanvullende zorgverzekering

Huisarts en tandarts    *

Ziekenhuisopname en behandeling
Vergoeding via zorgverzekering

 

Medisch specialist 
Bijvoorbeeld oogarts. Vergoeding via 
zorgverzekering

AVG-arts of gedragsdeskundige

Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie  
en diëtiek
Hoe het zit met de vergoeding kun je navragen  
bij jouw therapeut

*Medicijnen en bezoek aan artsen worden vaak vergoed vanuit jouw zorgverzekering
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Persoonlijke verzorging Kleding, schoenen, linnengoed en wassen

Hier zie je wie de kosten van de kapper, voetverzorging en incontinentie-
materiaal betaalt.

Hier zie je welke kosten Triade Vitree betaalt als je kleding of (aangepaste) 
schoenen nodig hebt. Maar ook wie aanschaf van linnengoed en het wassen 
van kleding en linnengoed betaalt.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Haarverzorging
Verzorgt  Triade Vitree wanneer je dit niet zelf kan

Noodzakelijke voetverzorging

Geneeskundige voetverzorging
Bijvoorbeeld bij diabetes    *

Drogisterijproducten
Bijvoorbeeld zeep

Kapper

Verzorgingsproducten
Bijvoorbeeld deodorant

Incontinentiemateriaal    *

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Kopen en reparatie kleding en schoenen

Kopen en reparatie aangepaste kleding

Wassen en drogen kleding

Kopen werkleding

Aanschaf en wassen van linnengoed

Naamlabels in wasgoed

*Vergoeding in sommige gevallen mogelijk via jouw eigen zorgverzekering

Voeding

Hier zie je welke maaltijden door Triade Vitree worden betaald en hoe het zit 
met eigen voedingswensen.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Eten en drinken

Eigen voedingswensen    

Medisch noodzakelijk dieet
Voorgeschreven door arts of diëtist

Tijdens eigen activiteiten
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Hulpmiddelen

Hier zie je wie de kosten betaalt als je hulpmiddelen nodig hebt zoals een  
rolstoel of rollator. Maar ook hoe het is geregeld met de kosten van bijvoor-
beeld een bril, gehoorapparaat en orthopedische schoenen.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Hulmiddelen voor algemeen gebruik
Bijvoorbeeld tillift of douchestoel

Persoonsgebonden mobiliteits-
hulpmiddelen
Bijvoorbeeld rolstoel of scootmobiel

Hulpmiddelen voor zorg op locatie
Bijvoorbeeld steunkousen of orthopedische
schoenen

Hulpmiddel voor toezicht
Bijvoorbeeld camera of deurmelder

Verpleeghulpmiddelen
Bijvoorbeeld steriele handschoenen of mondkapjes

Vervoer en begeleiding

Hier zie je wanneer je zelf de kosten van (begeleiding bij) vervoer betaalt en 
wanneer deze kosten door Triade Vitree worden betaald.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Vervoer naar huisarts, AVG, tandarts  
en ziekenhuis    *    *

Begeleiding naar (huis)arts, tandarts  
of ziekenhuis
Door netwerk, anders door Triade Vitree

Vervoer naar jouw werk of dagbesteding

Begeleiding naar werk of dagbesteding
Deze begeleiding wordt door Triade Vitree  
betaald als er een medische reden is voor vervoer. 
Zonder medische reden betaal je zelf voor  
begeleiding bij vervoer

Vervoer naar vrije tijdsactiviteiten

Begeleiding naar vrije tijdsactiviteiten

*Mogelijk deels vergoed via jouw eigen zorgverzekering
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Vrije tijd, vakantie en huisdierenTelefoon, TV, internet, energie en verzekeringen

Hier zie je welke kosten voor vakantie en uitjes je zelf moet betalen. En ook 
hoe dat zit als je huisdieren of hobby’s hebt.

Hier zie je de kosten die door Triade Vitree worden betaald voor het abonnement 
van jouw telefoon en tv. En ook welke verzekering je zelf nog kunt afsluiten.

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Contributie sport en hobby’s 

Vakantie en uitjes

Begeleiding bij vakantie en uitjes

Huisdieren
Lees hiervoor eerst de huisregels

Verblijf met  
behandeling

Verblijf zonder 
behandeling

TV Jij zelf TV Jij zelf

Radio, TV, telefoon en internet

Telefoon: gespreks- en  
abonnementskosten

Radio, TV, telefoon en internet individueel
Triade Vitree levert waar mogelijk het basis
abonnement. Alle extra’s die je wilt, betaal je zelf

Gas, licht en water

Zorg administratie

Privé administratie

Brand- en inboedelverzekering
Eigen risico van € 50, bij schroeien en smelten

Aansprakelijkheidsverzekering particulier 
(AVP)

Overige verzekeringen
Uitvaartverzekering, Zorgverzekering
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© Triade Vitree - 2022

Triade Vitree biedt ondersteuning gedurende verschillende levensfasen van 
mensen, jongeren en gezinnen. Wij geloven in de eigen kracht van mensen.  
Ieder mens, ieder kind en iedere situatie is uniek. Daarom is onze zorg en  
ondersteuning altijd op maat, of het nu gaat om (beschermd) wonen, pleegzorg, 
dagbesteding, begeleiding of behandeling. Samen zoeken we naar nieuwe  
mogelijkheden en nieuwe kansen. Samen kunnen we meer.

JEUGDHULP – GEHANDICAPTENZORG – GGZ

Samen kunnen 
we meer

Contactgegevens
Triade Vitree
Grietenij 17- 05
8233 BP Lelystad
Postbus 144
8200 AC Lelystad

 088 – 3232 130

 info@triadevitree.nl

 www.triadevitree.nl


