Particulier kortdurend
verblijf in Vaartland

Tijdelijk zorg nodig?
Wanneer u zelfstandig woont, kan het voorkomen dat u tijdelijk (extra) zorg nodig heeft
die in de thuissituatie onvoldoende of niet te realiseren is. U bent bijvoorbeeld gevallen,
u heeft uw arm gebroken, u heeft een hevige griep of uw mantelzorger gaat op vakantie.
Ook kan het zijn dat u in het ziekenhuis medisch uitbehandeld bent, maar nog onvoldoende bent aangesterkt om naar huis terug te keren. U heeft dan de mogelijkheid voor
een kortdurende opname in Vaartland (onderdeel van de Frankelandgroep).
Wanneer u over een verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
beschikt, kunt u in aanmerking komen voor een verblijf dat gefinancierd wordt vanuit de
Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Heeft u geen verblijfsindicatie maar acht uw huisarts of de medisch specialist het
noodzakelijk dat u vanwege een medische noodzaak tijdelijk in een zorgcentrum verblijft
dan betaalt uw zorgverzekeraar het verblijf.
Indien beide bovenstaande situaties niet op u van toepassing zijn, dan bestaat
voor u de mogelijkheid van een particulier kortdurend verblijf. Dat wil zeggen dat
u zelf de kosten van het verblijf betaalt. In deze folder leest u meer over dit kortdurend
verblijf.

Particulier kortdurend verblijf
Particulier kortdurend verblijf is bedoeld voor
mensen met een hoofdzakelijk lichamelijke
zorgvraag. U kunt voor een bepaalde periode,
minimaal drie overnachtingen tot maximaal zes
weken, in een appartement binnen de locatie
Vaartland verblijven.
De Frankelandgroep biedt particulier kortdurend
verblijf als serviceproduct aan. Het is bedoeld
voor diegenen die niet in aanmerking komen
voor kortdurend verblijf op basis van de Wlz of
de Zorgverzekeringswet. Hierbij is een zo laag
mogelijk tarief vastgesteld om aan deze doelgroep
tegemoet te komen. Dit tarief is louter bedoeld
voor kortdurend verblijf op particuliere basis en
niet meer van toepassing wanneer u in aanmerking
komt voor verblijf op basis van de verzekering.
Tijdens uw kortdurend verblijf ontvangt u de
benodigde zorg- en dienstverlening van Vaartland.
U betaalt apart voor de zorg en het verblijf door
middel van automatische incasso. Hiervoor tekent

u vooraf een machtigingsformulier. De tarieven
vindt u in de bijlage.

Intake
Wanneer u zich heeft aangemeld voor particulier
kortdurend verblijf, vindt er eerst een intake plaats
door een medewerker van de maatschappelijke
dienst van de Frankelandgroep. Tijdens deze intake
wordt op basis van uw zorgvraag bepaald of de
tijdelijke opname doorgang vindt of dat verwijzing
naar een andere voorziening aan de orde is.

Welke zorg kunt u ontvangen?
De benodigde zorg tijdens uw kortdurend verblijf,
wordt geleverd door de medewerkers van
Vaartland. Hiertoe stelt een verpleegkundige een
indicatie van de benodigde zorg; dat wil zeggen
dat de verpleegkundige met u kijkt welke zorg u
nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke
verzorging (zoals hulp bij wassen/douchen, hulp bij
medicatie inname) en/of verpleging (zoals hulp bij
wondzorg, injecteren) en/of begeleiding.

De verpleging en verzorging die op basis
van deze indicatie wordt geleverd, wordt in
rekening gebracht bij uw zorgverzekering
(Zorgverzekeringswet).
In het geval er (individuele) begeleiding nodig is
en u hiertoe beschikt over een Wmo-indicatie, zal
deze begeleiding bij de Wmo in rekening worden
gebracht. U betaalt hiervoor dan een (gemeentelijk
verplichte) eigen bijdrage.
Wanneer u méér zorg (verpleging, verzorging en/of
begeleiding) wenst of nodig heeft dan uw indicatie
toelaat, koopt u deze zorg rechtstreeks in bij
Vaartland. De maatschappelijke dienst maakt hier
afspraken met u over.

Wat is in het verblijf inbegrepen
Wanneer u kortdurend verblijft in Vaartland, is het
volgende inbegrepen:
Appartement
U krijgt een volledig en smaakvol ingericht appartement tot uw beschikking. Het appartement
beschikt over een zit-/eetkamer, een eigen toilet en
badkamer en een kitchenette met onder andere
een koelkast.
Ook is het appartement voorzien van een personenalarmeringssysteem. Hiermee kunt u in
noodsituaties een verpleegkundige of verzorgende
oproepen.
Desgewenst kunt u het appartement verder
nog inrichten met persoonlijke spullen, zoals
fotolijstjes, hobbyspullen, boeken en dergelijke.

Maaltijden
U verblijft op basis van volpension, dat wil zeggen
dat de broodmaaltijden (twee per dag), de warme
maaltijd en het gebruik van koffie en thee zijn
inbegrepen bij uw verblijf. Wanneer u andere
consumpties wilt gebruiken, bijvoorbeeld in de
horecaruimten, zijn deze voor eigen rekening.
U ontvangt bij uw kortdurend verblijf ook
een Frankelandgroepbetaalpas waarmee u
consumpties tegen gereduceerde prijzen kunt
verkrijgen.
Schoonmaak en bed- en linnengoed
In de schoonmaak is een servicebeurt inbegrepen
(schoonmaak sanitair/ kitchenette, stoffen/
stofzuigen) en op de overige doordeweekse dagen
een checkbeurt (zo nodig aanvullen toiletpapier en
dergelijke).
Ook het bed- en linnengoed is inbegrepen bij uw
verblijf. Uw beddengoed wordt wekelijks, en zo
nodig vaker, verschoond.
Indien u gebruik wenst te maken van televisie op
uw appartement, dan is dat uiteraard mogelijk. U
betaalt hiervoor een vast bedrag per week.

Informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden van particulier kortdurend verblijf,
kunt u tijdens werkdagen contact
opnemen met de maatschappelijke dienst
van de Frankelandgroep,
telefoonnummer 010 – 426 49 25.
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Algemeen geldende voorwaarden
• Betaling van de verschuldigde bijdrage vindt
(uitsluitend) plaats via automatische incasso.
Hiertoe dient u een machtiging te tekenen voor
automatische incasso.
• De kosten wordt na afloop van het particulier kortdurend verblijf van de rekening
afgeschreven.

• Bij het mislukken van de incasso vanwege saldotekort op uw rekening is de Frankelandgroep
gerechtigd € 5,00 administratiekosten per
maandincasso in rekening te brengen.
• Prijsaanpassingen vinden plaats zoals hierna
is beschreven. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.
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Prijslijst Particulier kortdurend
verblijf Frankelandgroep 2021

Tarieven particulier kortdurend verblijf

Omschrijving

Prijs per persoon

Bij een verblijf tot 7 dagen

€ 114,00 per dag

Bij een verblijf vanaf 7 (aaneengesloten) dagen

€ 87,00 per dag

• Deze tarieven gelden voor 2021. De tarieven zullen jaarlijks – voor het eerst weer per 1 januari van het
nieuwe kalenderjaar – worden bijgesteld op basis van de ontwikkeling in de werkelijke kosten.

Tarieven zorg

Omschrijving

Prijs per persoon

Particulier persoonlijke verzorging *

€ 62,91 per uur

Particulier persoonlijke verpleging *

€ 81,83 per uur

Particulier persoonlijke begeleiding

€ 65,08 per uur

*D
 e tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en gelden voor 2021. De tarieven
zullen jaarlijks – voor het eerst weer per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar – worden bijgesteld door
de NZa.

Tarief televisie
• De kosten 2021 voor gebruik van televisie bedragen € 5,35 per week.
• Het tarief geldt per (kalender)week, ongeacht of de bewoner de hele of een gedeelte van de week
gebruik maakt van de betreffende dienst. Er vindt geen restitutie plaats.
• Het tarief zal j jaarlijks – voor het eerst weer per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar –worden bijgesteld op basis van de ontwikkeling in de werkelijke kosten (de prijsaanpassing die de kabelaanbieder
doorberekent aan de Frankelandgroep).

