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Wat leest u in deze brochure?

Deze brochure is voor iedereen met een Wet langdurige zorg-indicatie   

(Wlz-indicatie) die in één van onze Beweging 3.0 locaties komt wonen. 

Beweging 3.0 biedt plaats aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, 

een vorm van dementie en mensen met een lichamelijke beperking of een 

chronische ziekte. Beweging 3.0 krijgt via de Wlz geld van de overheid. Van  

dit geld betalen we uw zorg en behandeling. Toch zijn er sommige zaken die  

u zelf moet betalen. In deze brochure leggen we uit wat u van Beweging 3.0  

kan verwachten en wie wat betaalt. Waar u ‘naasten’ leest, kan ook 1e 

contactpersoon, mentor of wettelijk vertegenwoordiger gelezen worden.
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Indicatiestelling door Centrum 
Indicatiestelling Zorg
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoor-

deelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit  

de Wlz. Hiervoor geeft het CIZ een zogeheten 

Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat 

welk zorg u nodig heeft. Het CIZ bepaalt op  

basis van de zorgbehoefte het best passende 

zorg profiel. In een zorgprofiel staat beschre-

ven wat uw zorgbehoefte precies is en welke 

 nood zakelijke zorg u nodig heeft. Meer hierover 

leest u op de website van het CIZ op de pagina 

zorg profielen. Welke zorgverlening binnen 

het zorgprofiel het meest passend is, bepalen 

Beweging 3.0 en de bewoner.

De Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg 

aan mensen die voor altijd 24 uur per dag zorg 

nodig hebben. Dit kan zorg in de nabije omgeving 

of permanent toezicht zijn. Om zorg vanuit de 

Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig. Dit doet 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wat de 

Wlz wel en niet vergoedt, is wettelijk bepaald. Op 

de website van het Zorginstituut vindt u een uitleg 

over de Wlz-aanspraken. 

Eigen bijdrage Wlz
Als u bij ons komt wonen, betaalt u geen huur. 

Wel betaalt u een verplichte eigen bijdrage voor 

de Wlz-zorg. Het CAK (Centraal Administratie 

Kantoor) rekent uit hoe hoog uw eigen bijdrage  

is. Dit doet het CAK op basis van uw inkomen.  

U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. Op  

de website van het CAK kunt u zelf uw eigen 

 verplichte bijdrage berekenen. Heeft u nog 

 vragen? Neem dan contact op met het CAK.

Verblijf met behandeling of verblijf 
zonder behandeling
Als u bij Beweging 3.0 woont, wordt uw zorg en 

verblijf vergoed op basis van uw Wlz-indicatie. 

Deze Wlz-indicatie bepaalt wat u eventueel zelf 

moet betalen. U kunt een indicatie Verblijf met 

behandeling of Verblijf zonder behandeling 

 hebben. In deze brochure ziet u per indicatie 

duidelijk wie wat betaalt. Uw cliëntadviseur of het 

zorgteam kan vertellen wat op u van toepassing is.

Zorgverzekering
Iedereen in Nederland moet verplicht een basis 

zorgverzekering afsluiten. Ook als u in een 

 verpleeghuis woont. De Rijksoverheid bepaalt  

wat er in het basispakket zit. Dat is medisch 

noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. 

Voor de meeste zorg uit het basispakket geldt een 

eigen risico. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat  

er in aanvullende verzekeringen zit. U kiest zelf  

uw zorgverzekeraar en u bepaalt zelf of u een 

aanvullende zorgverzekering afsluit. Voor som-

mige ziektekosten uit het basispakket betaalt 

u een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor 

welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog 

die  bijdrage is. Neem voor advies contact op met  

uw zorgverzekeraar. 

Wetgeving

‘‘  In een zorgprofiel staat beschreven  

wat uw zorgbehoefte precies is. ’’

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten 

van mensen met een psychogeriatrische aandoe-

ning of verstandelijke beperking bij onvrijwillige 

zorg en opnames. Onvrijwillige zorg is zorg waar 

u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld wanneer 

u medicijnen moet innemen terwijl u dit niet wilt. 

Ook uw vertegenwoordiger kan zeggen dat hij het 

er niet mee eens is. U kunt dit zowel voor- als na 

de gedwongen zorg zeggen. 

Uw wensen en behoeften zijn heel belangrijk 

voor Beweging 3.0. Wij doen er alles aan om u 

zoveel mogelijk uw eigen keuzes te laten maken. 

Hierdoor houdt u zo veel mogelijk vrijheid. Is er 

toch onvrijwillige zorg nodig, dan geldt de regel: 

‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat we alleen dwang 

gebruiken als:

• uw gezondheid in gevaar is

• uw veiligheid in gevaar is 

• de veiligheid van uw omgeving in gevaar is

• er geen andere mogelijkheid is

Als we onvrijwillige zorg gebruiken, volgen we een 

stappenplan waar verschillende zorgmedewerkers 

aan meewerken. We doen dit samen met u en/of 

uw vertegenwoordiger. Samen kijken we of het 

gebruiken van onvrijwillige zorg nog nodig is of 

afgebouwd kan worden. Natuurlijk kijken we ook 

of er andere mogelijkheden zijn.
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Beweging 3.0 wil het leven van iedereen voor 

wie we werken zo aangenaam mogelijk maken. 

Kwetsbare ouderen geven we liefdevolle en goede 

zorg. Anderen bieden we een steuntje in de rug 

met diensten voor gezondheid, veiligheid, gezel-

ligheid en gemak. Wanneer thuis wonen tijdelijk 

of blijvend niet meer gaat, bieden we een veilige 

en prettige woonplek. Een plek waar mensen 

op zichzelf kunnen zijn of juist de gezelligheid 

kunnen opzoeken. Waar ook familie, naasten en 

vrienden zich thuis voelen en mee kunnen doen. 

Aangenaam leven ziet er voor iedereen anders 

uit. Daarom voeren onze professionele mede-

werkers het goede gesprek met iedereen die er 

toe doet. Zo zorgen we ervoor dat onze mede-

werkers en vrijwilligers zorg en ondersteuning 

geven die bij u past. 

We hebben anderen nodig om de vraag van de 

mensen voor wie we werken goed te kunnen 

beantwoorden. Onze medewerkers werken samen 

met alle betrokken partijen en weten de weg in de 

regio Eemland, Nijkerk en Putten. We zijn toe-

gankelijk en zetten graag de eerste stap. Goede 

zorg en ondersteuning maken we alleen waar 

met professionele en betrokken medewerkers en 

vrijwilligers. Voor hen willen we het werken zo 

aangenaam mogelijk maken. Aangenaam werken, 

leven en wonen: dat is Beweging 3.0.

Welzijnsorganisatie Welzin en Leef3.nu zijn 

belangrijke activiteiten van Beweging 3.0. Welzin 

biedt dagbesteding, buurtbemiddeling, maat-

schappelijk werk en begeleiding aan mensen die 

thuis wonen. Leef3.nu levert particuliere diensten 

en producten waarmee mensen zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen.

Persoonsgerichte zorg
Op de locaties van Beweging 3.0 krijgt u dag en 

nacht persoonsgerichte zorg. Uw wensen en 

uw manier van leven staan daarbij centraal. Zij 

vormen het uitgangspunt voor het persoonlijk 

zorgleefplan dat we samen met u opstellen. Dit 

plan wordt door alle medewerkers gebruikt bij 

het verlenen van de dagelijkse zorg. Als u wilt, 

betrekken we familie, mantelzorgers of  vrienden 

actief bij het opstellen van het plan. Dit kan 

natuurlijk ook bij uw zorg, behandeling en bege-

leiding. Daarnaast geven we u en uw naasten 

informatie om zo goed mogelijk om te gaan met 

uw situatie en uw toekomst. Om de communi-

catie soepel te laten verlopen, krijgt u een vaste 

contactpersoon. Laat hem of haar vooral weten 

wat u (niet) prettig vindt.

Cliëntportaal
Via het beveiligde cliëntportaal krijgt u, of iemand 

anders als u dat wilt, toegang tot uw zorgdossier. 

Hierin vindt u onder andere uw zorgleefplan. In 

het cliënportaal kunt u ook berichten en notities 

plaatsen, afspraken maken en activiteiten vast-

leggen. Wilt u meer informatie over het cliënt-

portaal of heeft u inhoudelijke vragen over de 

zorg? Zoek dan contact met uw contactpersoon.

Over Beweging 3.0

‘‘  Kwetsbare ouderen geven we  

liefdevolle en goede zorg. ’’
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Compliment, suggestie of klacht? 
Bij Beweging 3.0 proberen wij met onze zorg en 

dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten  

bij uw wensen. Bent u tevreden? Dan horen we 

dat natuurlijk graag. Ook horen we graag als u 

vindt dat we onze zorg en dienstverlening kunnen 

verbeteren. De snelste manier om dit te doen, is 

door in gesprek te gaan met onze medewerkers. 

Zo kunnen we samen kijken naar een oplossing. 

Leidt het gesprek met onze medewerkers niet  

tot een oplossing of wilt u uw ervaring  bespreken 

met iemand die niet direct betrokken is? Onze 

onafhankelijke klachtenbemiddelaar biedt een 

luisterend oor en bemiddelt bij het vinden van 

een passende oplossing waar iedereen mee 

verder kan. Kijk voor onze klachtenregeling en 

de  gegevens van onze onafhankelijke klachten-

bemiddelaar op www.beweging3.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Als u recht heeft op zorg uit de Wlz, kunt u gratis 

hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze 

cliëntondersteuner ondersteunt u en uw naasten 

bij al uw vragen over het regelen van langdurige 

zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht  

bij uw zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliënt-

ondersteuners. Kijk voor de contactgegevens  

op de website informatie langdurige zorg. Uw 

persoonlijke cliëntadviseur van Beweging 3.0  

kan u hier ook mee helpen.

De cliëntenraad houdt uw belangen  
in het oog
Om de belangen van bewoners en cliënten zo goed 

mogelijk te vertegenwoordigen, zijn er cliëntenraden. 

Zij worden betrokken bij nieuwe plannen en geven 

hierover onafhankelijk advies aan de team- en cluster-

managers van de  locatie. Onderwerpen die belangrijk 

zijn voor alle locaties, worden in het Centraal Platform 

Medezeggenschap (CPM) besproken. Van alle cliën-

tenraden zit er één vertegenwoordiger in het CPM. 

Het platform is gesprekspartner van de Raad van 

Bestuur en beslist mee over het beleid van de orga-

nisatie. Daarnaast geeft het CPM gevraagd en onge-

vraagd (al dan niet verzwaard) advies over belangrijke 

onderwerpen die een groot deel van de bewoners en 

cliënten raken. Meer informatie over de cliëntenraden 

en het Centraal Platform Medezeggenschap vindt u  

op de website bij de pagina medezeggenschap.

Lidmaatschap Leef3.nu 
Als u op een locatie van Beweging 3.0 woont, bent 

u gratis lid van Leef3.nu. Via Leef3.nu maakt u 

gebruik van betrouwbare en goede dienstverlening 

voor een zo scherp mogelijke prijs. Dit zijn losse 

diensten op het gebied van gezondheid en gemak. 

Leden van Leef3.nu krijgen bij een groot aantal 

dienstverleners korting. Kijk voor het aanbod van 

diensten op www.leef3.nu. Wilt u gebruikmaken 

van een van de diensten of heeft u vragen? Neem 

dan contact op met het Klantcontactcentrum via 

nummer: 033 469 23 23. U kunt ook een e-mail 

sturen: info@leef3.nu.

http://www.beweging3.nl
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-zorgkantoor
https://www.beweging3.nl/over-beweging-3-0/#medezeggenschap.
http://www.leef3.nu
mailto:info%40leef3.nu?subject=
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Wonen
Inrichting kamer/appartement
Als u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor dat 

uw kamer of appartement netjes is. U krijgt van 

ons een standaard basisinrichting, die bestaat uit:

• een standaard vloer

•  netjes afgewerkte muren 

•  gordijnen

•  een hoog-laagbed, matras, en garderobekast

U kunt uw kamer of appartement verder in-

richten met een klein aantal eigen meubels en 

elektrische apparatuur. Hierbij volgen we de 

landelijke richtlijnen op het gebied van arbo, 

brandveiligheid en hygiëne. Uw cliëntadviseur 

adviseert u hier graag over.

Wilt u uw woning anders inrichten? Dat kan  

in overleg met uw locatie. Keurt uw locatie  

uw verzoek goed, dan moet u eventuele extra 

kosten zelf betalen. Vraag uw cliëntadviseur  

naar de mogelijkheden.

Verhuizen naar uw woning 
Beweging 3.0 zorgt ervoor dat uw woning klaar 

is voor uw komst. De verhuizing van uw eigen 

woonruimte naar de woning van Beweging 3.0 

regelt u zelf. Als u wilt, kunt u tegen betaling de 

verhuisdienst van Leef3.nu gebruiken. Zij helpen  

u met verhuizen. 
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Hand- en spandiensten in uw woning
Wilt u een klok of schilderij ophangen in uw 

woning? Het is niet toegestaan zelf te boren en 

spijkeren in de muren en vloeren. De technische 

dienst van Beweging 3.0 helpt u graag met  hand- 

en spandiensten. Voor klussen die langer dan 15 

minuten in beslag nemen, betaalt u bij volgens 

onze prijslijst voor aanvullende diensten.

Schoonmaak van uw woning
Beweging 3.0 maakt volgens een vast schema uw 

woning/kamer schoon. U mag de schoonmaker 

natuurlijk meehelpen, dit is niet verplicht. Beweging 

3.0 maakt ook de gemeenschappelijke ruimten 

schoon. Wilt u dat onze medewerkers extra schoon-

maken? Dat kan. U betaalt hier extra voor, u vindt de 

kosten in onze prijslijst voor aanvullende diensten.

Onderhoud van de woning
Beweging 3.0 regelt en betaalt het geplande 

onderhoud. Ook het klein onderhoud, zoals 

onderhoud na een klacht of storing, valt  

hier onder.

De woning aanpassen
Beweging 3.0 zorgt voor aanpassingen die nodig 

zijn als u lange tijd ziek bent of een  aandoening 

heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogd 

toilet of handgrepen. Beweging 3.0 betaalt deze 

aanpassingen.

Verplicht verhuizen naar een andere 
plek binnen Beweging 3.0
Heel soms kan het gebeuren dat u op verzoek 

van Beweging 3.0 intern moet verhuizen naar 

een andere kamer of naar een andere locatie van 

Beweging 3.0. Bijvoorbeeld door een noodzakelijke 

verbouwing of omdat de locatie niet meer past 

bij de zorg die u nodig heeft. In dit geval regelt en 

betaalt Beweging 3.0 de kosten van uw verhuizing. 

Dit geldt ook wanneer bij uw opname duidelijk is 

afgesproken om een bepaalde periode als tussen-

oplossing in een andere woonruimte te wonen. 

Vrijwillig verhuizen naar een andere plek
Kiest u zelf om te verhuizen naar een andere 

kamer of locatie van Beweging 3.0? Dan regelt  

en betaalt u zelf de verhuizing en de inrichting  

van uw nieuwe kamer of appartement.

Ook als u ervoor kiest om te verhuizen naar een 

andere zorgorganisatie, regelt en betaalt u zelf 

de verhuizing en inrichting va uw nieuwe kamer 

of appartement. U moet het appartement van 

Beweging 3.0 dan binnen 7 dagen in de originele 

staat opleveren.

Partneropname (meeverhuizen van  
uw partner)
Heeft u een partner? Dan wilt u mogelijk graag zo 

lang mogelijk samen blijven wonen. Op een paar 

locaties van Beweging 3.0 kan dit. Dit noemen  

we partneropname. Bespreek uw wensen met  

‘‘  Als u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor  

dat uw kamer of appartement netjes is. ’’



10  |  WONEN BIJ BEWEGING 3.0

uw cliëntadviseur. De cliëntadviseur kijkt naar  

uw  persoonlijke situatie, die van uw partner, uw 

indicatie en de mogelijkheden van onze locaties. 

Als u samen met uw partner bij ons komt wonen, 

betaalt de Wet langdurige zorg (Wlz) de kosten 

voor uw partner. Hieronder vallen: het verblijf, eten 

en drinken, de schoonmaak van de woonruimte  

en een bed. Voor aanvullende diensten betaalt  

uw partner zelf. Bijvoorbeeld voor het gebruiken 

en wassen van ons beddengoed en onze hand-

doeken. Omdat de Wlz deze kosten betaalt,  betalen 

u en uw partner beiden een eigen bijdrage.

Let op: Uw partner krijgt hiermee geen recht op 

zorg van Beweging 3.0. Heeft uw partner toch 

zorg nodig? Dan is dat natuurlijk mogelijk. We 

kijken dan samen naar de mogelijkheden.

In geval van overlijden van een van de partners

Woont u samen met uw partner in een twee-

persoonskamer en vertrekt of overlijdt een van  

u beiden? Dan zoeken we samen met de over-

blijvende partner naar een passende woning,  

zoals een eenpersoonskamer.



11  |  WONEN BIJ BEWEGING 3.0

Televisie, telefoon en internet  
in eigen kamer
Wilt u een televisie, radio, cd-speler of  computer 

in uw appartement of kamer? Dan koopt en 

betaalt u deze apparaten zelf. Beweging 3.0 zorgt 

voor een digitale televisie-aansluiting en voor 

een internet- en telefoonverbinding. Als u deze 

wilt gebruiken, regelt u zelf een abonnement met 

onze provider Ziggo. U betaalt zelf de abonne-

mentskosten aan de provider. 

Tv en radio in gezamenlijke ruimte
Beweging 3.0 zorgt voor tv, radio en/of muziek in 

de gemeenschappelijke ruimten. Ook zorgen we 

voor de apparaten en betalen we de aansluitingen 

en abonnementen.

Internet in algemene ruimten
Beweging 3.0 zorgt voor gratis wifi in de 

 algemene ruimten.

Televisie, telefoon  
en internet
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Dagelijkse zorg

Zorgprofiel
Als u bij Beweging 3.0 komt wonen, krijgt u van-

uit de Wet langdurige zorg (Wlz) een zorgprofiel. 

In dit zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft.  

Met deze informatie spreekt Beweging 3.0 met 

u af welke zorg u krijgt. Denk aan persoonlijke 

verzorging, begeleiding en verpleging. Maar ook 

aan hulp bij leuke dagactiviteiten. Alle afspraken 

staan in uw zorgleefplan.

In de loop van de tijd kan uw behoefte aan 

zorg, begeleiding of behandeling veranderen. 

Als dit zo is, gaan wij met u en uw naasten in 

gesprek over uw veranderende zorgvraag. We 

kunnen u helpen met het aanpassen van de 

indicatie en u, als dat nodig is, laten verhuizen 

naar een passende zorglocatie. Het zorgteam 

en uw cliëntadviseur helpen u graag met het het 

aanvragen van een herindicatie bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ).
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Verzorgingsproducten
U betaalt zelf uw eigen verzorgingsproducten. U 

koopt de producten zelf of vraagt uw naasten dit 

voor u te doen. Hieronder vindt u een overzicht 

van mogelijke verzorginsgproducten waar u zelf 

voor zorgt: 

•  Doucheschuim / zeep

•  Shampoo en conditioner

•  Scheerspullen

•  Deodorant

•  Parfum

•  Producten voor reiniging van uw mond en 

gebit zoals tandpasta, tandenborstel, tanden-

stokers, mondwater en kunstgebitproducten

•  (Gezichts)crème

•  Bodylotion

•  Haarborstel en -spullen

•  Make-up en toebehoren

•  (Papieren) zakdoekjes

•  Vitamine supplementen, tenzij deze 

 worden voorgeschreven door de specialist 

ouderengeneeskunde

•  Zonnebrandcrème

De producten die onze zorgmedewerkers nodig 

hebben om u te verzorgen, betaalt Beweging 3.0. 

Bijvoorbeeld handschoenen en wegwerpschorten. 

Beweging 3.0 betaalt ook het toiletpapier op uw 

kamer en in de algemene ruimten.

Voetverzorging
Als het u niet lukt om zelf uw voeten en nagels te 

verzorgen, helpen wij u daarmee. Dit hoort bij de 

zorg die u iedere dag van ons krijgt. Op sommige 

locaties laten we dit doen door een pedicure. Het 

blijft dan gewone voetverzorging; we sturen u 

hiervoor geen rekening.

Het kan gebeuren dat uw voeten en tenen medi-

sche aandacht nodig hebben. We spreken dan 

van medische voetzorg. Medische voetzorg is 

voetverzorging op advies van de specialist oude-

rengeneeskunde, huisarts of fysiotherapeut. Of 

Beweging 3.0 uw medische voetzorg betaalt, 

hangt af van de indicatie waarmee u bij ons woont. 

Bij ‘verblijf met behandeling’ regelt en betaalt 

Beweging 3.0 de geïndiceerde medische voetzorg.  

Bij ‘verblijf zonder behandeling’ kan de  medische 

voetzorg vergoed worden vanuit de Zorg-

verzekerings wet. Dit hangt af van uw (aan-

vullende) zorgverzekering. Informeer hiernaar  

bij uw zorgverzekeraar of bekijk uw polis.

In alle gevallen geldt dat u ontspannings- en 

 cosmetische behandelingen door de pedicure 

(zoals voetmassage, likdoorns verwijderen of 

nagels lakken) zelf betaalt. U betaalt direct aan  

de pedicure.

Geestelijke verzorging
Uw geloof of levensovertuiging kan u steun 

 bieden in het dagelijkse leven. Beweging 3.0  

zorgt voor geestelijke verzorging, die zoveel 

mogelijk past bij uw geloof of levensovertuiging. 

Uw locatie regelt dat er geestelijk verzorgers zijn 

en dat u met andere bewoners kunt praten over 

vragen van leven en dood, bijvoorbeeld tijdens 

 bijeenkomsten over zingeving. Beweging 3.0 

betaalt de kosten.

Zorg na overlijden
Het overlijden van een dierbaar persoon is een 

ingrijpende gebeurtenis. Beweging 3.0 zorgt voor 

de laatste zorg na overlijden, zoals schouwen, 

klaarmaken voor vervoer en tijdelijke koeling  

(tot opbaring). Onze medewerkers kunnen helpen 

bij het afleggen en opbaren. De kosten van het 

afleggen en opbaren worden betaald door uw 

uitvaartverzekering of door uw nabestaanden. Zij 

betalen ook alle andere kosten rond de uitvaart. 

Als u een uitvaartverzekering heeft, kan hiermee 

(een deel van) de uitvaart worden betaald.

Uw nabestaanden kiezen waar u opgebaard 

wordt. Als uw nabestaanden dit willen, kan dat op 

uw kamer. Dit kan maximaal 7 dagen. Dit zijn ook 

de dagen waarin uw nabestaanden de kamer of 

het appartement leegmaken en in de oorspronke-

lijke staat terugbrengen. Hebben uw nabestaan-

den hier meer tijd voor nodig? Dan is in overleg 

langer dan 7 dagen mogelijk; Beweging 3.0 rekent 

hier extra kosten voor volgens de prijslijst voor 

aanvullende diensten.
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Medische zorg
Het kan gebeuren dat u tijdens uw verblijf bij 

Beweging 3.0 een medische behandeling nodig 

heeft. Wie dit betaalt, hangt af van de indicatie waar-

mee u bij ons woont en welke zorg u van ons krijgt. 

Net als elke Nederlander heeft u recht op 

algemene medische zorg op basis van de 

Zorgverzekeringswet. Uw huisarts is verantwoor-

delijk voor deze zorg. Als u bij ons woont met  

een indicatie ‘verblijf zonder behandeling’ is uw 

huisarts eindverantwoordelijk voor deze zorg.  

Uw zorgverzekering betaalt de kosten. 

Woont u bij ons met een indicatie ‘verblijf met 

behandeling’ dan krijgt u de algemene medische 

zorg van een specialist ouderengeneeskunde. 

Medisch specialistische zorg krijgt u van een 

medisch specialist (bijvoorbeeld een cardioloog, 

internist, orthopeed, longarts). Hiervoor heeft u 

een verwijzing nodig. Deze krijgt u via een huisarts 

of specialist ouderengeneeskunde. De zorg van 

een medisch-specialist wordt meestal vergoed  

uit uw basiszorgverzekering. Uw zorgverzekeraar 

kan u hier meer over vertellen.

Paramedische zorg
Onder paramedische zorg valt: fysiotherapie, 

oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëte-

tiek. We stemmen paramedische behandelingen 

altijd af op uw persoonlijke situatie. Woont u bij 

Medische zorg  
& behandeling
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ons met de indicatie ‘verblijf met behandeling’, 

dan betaalt Beweging 3.0 voor alle paramedische 

zorg die nodig is om de aandoening waarvoor u 

bij ons woont te behandelen. De specialist oude-

rengeneeskunde bepaalt welke paramedische 

zorg en behandeling nodig is.

Bij de indicatie ‘verblijf zonder behandeling’ 

betaalt de Wlz de kosten niet. Het is mogelijk dat 

uw eigen zorgverzekering deze kosten betaalt. 

Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar of bekijk  

uw polis. Beweging 3.0 heeft met de meeste zorg-

verzekeraars een contract waardoor we deze zorg 

direct in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

Mondzorg
Mondzorg is een vast onderdeel van onze zorg 

en behandeling. Mondzorg bestaat uit dagelijkse 

mondverzorging en professionele mondzorg.

Dagelijkse mondverzorging

Zorgen voor een gezonde mond hoort bij uw 

persoonlijke verzorging die u iedere dag van ons 

krijgt. Dit doen we volgens de landelijke richtlij-

nen. Als het nodig is, leggen we onze afspraken 

vast in uw persoonlijke zorgleefplan. U zorgt zelf 

voor uw mondverzorgingsproducten, zoals tand-

pasta en tandenborstel.

Professionele mondzorg

Professionele mondzorg zijn behandelingen door 

bijvoorbeeld een tandarts of mondhygiënist.

Als u bij ons woont met indicatie ‘verblijf met 

behandeling’ hoort de professionele mondzorg 

bij de standaard zorg op uw locatie. De  controles, 

consulten en behandelingen bij dringende geval-

len, worden vanuit de Wlz betaald. Beweging 3.0 

werkt hiervoor samen met een vaste tandarts 

op uw locatie. Als het nodig is, regelt en betaalt 

Beweging 3.0 ook het vervoer naar de tandarts.

Let op: Niet alle tandheelkundige zorg (zoals 

tandarts, mondhygiënist, orthodontist) wordt 

(helemaal) vergoed. Voor bepaalde behandelingen 

moet de tandarts eerst toestemming vragen bij 

het zorgkantoor. Bijvoorbeeld voor het plaatsen 

van een beugel, kroon of brug. Het kan zijn dat 

het zorgkantoor sommige van deze behande-

lingen niet betaalt. U moet deze kosten dan zelf 

betalen of terugvragen aan uw (aanvullende) 

zorgverzekering. 

Als u bij ons woont met indicatie ‘verblijf zonder 

behandeling’ betaalt u de kosten voor de profes-

sionele mondzorg zelf. Als u dat wilt, kunt u hier-

voor een aanvullende verzekering afsluiten bij uw 

zorgverzekeraar. U blijft dus bij uw eigen tandarts. 

Op sommige locaties van Beweging 3.0 kunt u zich 

inschrijven bij de tandarts die daar op locatie komt. 

U regelt zelf een bezoek aan de tandarts. In som-

mige situaties vergoedt de zorgverzekeraar de 

begeleidingskosten en vervoerskosten. Uw zorg-

verzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Medicatie
Als u bij ons woont met indicatie ‘verblijf zonder 

behandeling’ betaalt uw eigen zorgverzekeraar  

de medicijnen. Dit zijn medicijnen die de huisarts 

u voorschrijft.

Als u bij ons woont met ‘verblijf met behandeling’ 

biedt, betaalt Beweging 3.0 vanuit de Wet lang-

durige zorg (Wlz) de medicijnen. Dit zijn medicijnen 

die de specialist ouderengeneeskunde u voorschrijft.

‘‘   Mondzorg is een vast onderdeel van  

onze zorg en behandeling. ’’
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Hulpmiddelen 
Onze zorgverleners gebruiken verschillende 

 hulpmiddelen zodat ze u goede zorg kunnen 

geven. Bijvoorbeeld een douchestoel of tillift.

Het kan zijn dat u door medische redenen een 

rolstoel of scootmobiel nodig heeft. Als u bij ons 

woont, vallen de kosten van die rolstoel meestal 

onder de Wlz. Beweging 3.0 regelt en betaalt  

de rolstoel en betaalt ook de kosten van het 

onderhoud of het eventueel opladen van een 

elektrische rolstoel. Als u eigen hulpmiddelen 

meebrengt, bent u zelf verantwoordelijk voor de 

reparatie en/of het onderhoud.

Ook kan het zijn dat u medisch noodzakelijke 

hulpmiddelen nodig heeft. Het gaat dan vaak om 

een hulpmiddel dat speciaal voor u op maat is  

gemaakt; bijvoorbeeld een speciale  beenbeugel. 

Of het gaat om een hulpmiddel dat maar door één 

persoon gebruikt kan worden, zoals incontinentie-

materiaal of matrasbeschermers. Als u bij ons 

woont met een indicatie ‘verblijf zonder behande-

ling’, vallen de kosten van hulpmiddelen meestal 

onder de Zorgverzekeringswet. Beweging 3.0 kan 

het hulpmiddel regelen, de verzekering betaalt de 

kosten. Als de zorgverzekering de kosten niet 

vergoedt, betaalt u deze kosten zelf.

Als u bij ons woont met ‘verblijf met behandeling’, 

 vallen de kosten van deze medische hulpmiddelen 

onder de Wlz; Beweging 3.0 regelt en betaalt het hulp-

middel dat vanwege uw ziekte of aandoening nodig is. 
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Eten & drinken
Iedere dag krijgt u lekker eten en drinken van 

Beweging 3.0, passend bij uw dagelijkse voedings-

behoefte. U krijgt drie maaltijden per dag (twee 

broodmaaltijden, één driegangen menu) en 

 voldoende drinken tussendoor (koffie, thee, 

vruchtensap, water). Ook serveren we fruit en 

 tussendoortjes op de afdeling/woongroep of 

 tijdens activiteiten. Beweging 3.0 betaalt dit. 

Natuurlijk voldoen we aan de algemene eisen 

voor gezonde voeding en voldoende drinken. 

Beweging 3.0 probeert altijd voor voldoende 

keuze te zorgen. We maken een seizoens-

gebonden keuzemenu dat past bij de richtlijnen 

van het Voedingscentrum. Wensen over eten en 

drinken bespreken we met u en de cliëntenraad. 

Buiten het dagelijkse menu om hebben we een 

extra aanbod, zoals hapjes en speciale drankjes. 

Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden 

gebracht. Dit wordt duidelijk vooraf verteld. 

Speciaal dieet
Als u een medisch noodzakelijk dieet heeft, 

regelt en betaalt Beweging 3.0 dit. De specialist 

ouderen geneeskunde van Beweging 3.0 kijkt eerst 

samen met u of een speciaal dieet nodig is.

Zelf meenemen of bereiden van  
eten en drinken
Voor eten en drinken gelden strenge eisen en 

regels rond hygiëne en voedselveiligheid. Deze 

eisen en regels liggen wettelijk vast en zijn er  
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om te voorkomen dat u ziek wordt van het eten 

of drinken. In overleg met de afdeling/woon-

groep mogen uw naasten eten en drinken voor  

u  meenemen en/of voor u op de woongroep/

afdeling bereiden. 

Gasten zijn van harte welkom. Op sommige 

 locaties van Beweging 3.0 is een Grand Café of 

restaurant aanwezig. Tegen betaling genieten uw 

gasten daar van een warme maaltijd, iets lekkers 

of een (alcoholisch) drankje. 
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Kleding kopen en repareren
U koopt en betaalt zelf uw kleding. Ook het repa-

reren van uw kleding betaalt u zelf. Lukt het u niet 

om zelf uw kleding te kopen of te (laten)  repareren? 

Dan vraagt Beweging 3.0 dit aan uw naasten. 

Kunnen uw naasten dit niet voor u doen? Dan doet 

Beweging 3.0 dit voor u. De kosten hiervan betaalt 

u aan Beweging 3.0 .

Wassen en stomen van kleding
U bent zelf verantwoordelijk voor het wassen, 

strijken en vouwen van uw eigen kleding. Dit kunt u 

laten doen door bijvoorbeeld een naaste. De kosten 

voor wassen, en eventueel de stomerij betaalt u zelf.

Als u wilt, kunt u de wasservice van Beweging 3.0 

gebruiken. Dit kost een vast bedrag per maand (zie 

de prijslijst voor aanvullende diensten). Wilt u onze 

wasservice gebruiken? Dan is het labelen van uw 

kleding verplicht. Hiervoor betaalt u één keer een 

bedrag. Als uw naasten de was voor u verzorgen, 

adviseren we om uw kleding te labelen voor het 

geval er kledingstukken zoekraken. 

Verstrekken en wassen van bed-  
en linnengoed
Beweging 3.0 regelt en betaalt het plat linnengoed 

zoals beddengoed, handdoeken en theedoeken. Wij 

betalen ook het wassen, drogen en strijken van bed-

dengoed, handdoeken, washandjes. Om hygiënische 

redenen is het niet mogelijk om uw eigen linnengoed 

zoals lakens en handdoeken mee te nemen.

Waskosten, kleding,  
bed- en linnengoed
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Uitstapjes, vakantie  
en activiteiten

Recreatie en ontspanning
Beweging 3.0 zorgt voor leuke en gezellige activi-

teiten. Het programma verschilt per locatie en 

is aangepast aan de wensen van de bewoners. 

We maken het programma samen met de lokale 

cliëntenraad. Het basisprogramma is overal gratis. 

Met de cliëntenraad maken we afspraken over de 

extra activiteiten. Het kan zijn dat we u hier iedere 

maand een vrijwillige bijdrage voor vragen. 

Vakantie en verlof
U regelt en betaalt zelf uw vakantie en de zorg die 

u tijdens uw vakantie nodig heeft. Per jaar mag u 

maximaal 42 dagen op vakantie. Per vakantie mag 

u maximaal 14 dagen achter elkaar weg. Wilt u 

langer dan 14 dagen achter elkaar weg of wilt u 

meer dan 42 dagen vakantie? Dan betaalt u extra 

kosten vanwege uw lege kamer volgens onze 

prijslijst voor aanvullende diensten. 

U mag naast 42 dagen vakantie ook 52 x 2 dagen 

aan elkaar verlof opnemen. Wilt u nog meer 

verlof? Ook dan betaalt u extra kosten vanwege 

uw lege kamer volgens onze prijslijst voor aan-

vullende diensten.

Tijdelijke opname ergens anders
Bent u afwezig omdat u tijdelijk in het ziekenhuis 

ligt of ergens anders revalideert? Dan houden wij 

uw kamer vrij. U hoeft hier niets voor te betalen. 

Uw eigen bijdrage loopt wel door.
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Verzekeringen
Aansprakelijkheid
Zolang u bij Beweging 3.0 woont, valt u onder 

onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering. 

Hier hoeft u niet voor te betalen. De aansprakelijk-

heidsverzekering dekt de financiële gevolgen van 

schade aan spullen en personen. 

Inboedel
Zolang u bij Beweging 3.0 woont, valt u onder 

onze collectieve inboedelverzekering. Hier hoeft 

u niet voor te betalen. Met deze inboedelverzeke-

ring zijn uw persoonlijke spullen verzekerd, zoals 

uw elektronische apparaten, meubels, kleding en 

linnengoed. 

U bent niet verzekerd voor verlies of vermissing 

van persoonlijke spullen zonder aantoonbaar 

bewijs. Beweging 3.0 is in dit geval niet aanspra-

kelijk. Het kan daarom verstandig zijn uw kostbare 

bezit apart aanvullend te verzekeren. Een aanvul-

lende verzekering regelt en betaalt u zelf.
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Vervoer en begeleiding naar het 
ziekenhuis
U moet zelf vervoer en begeleiding naar het 

ziekenhuis regelen en betalen. Als u een afspraak 

heeft bij de medisch specialist of het ziekenhuis, 

gaat er zeer waarschijnlijk een naaste met u mee. 

Als dit niet lukt, bespreek dit dan met een zorg-

medewerker. Dan zoeken we samen naar een 

oplossing. In veel gevallen vergoedt de zorg-

verzekeraar de kosten van de (eigen) auto, taxi 

het openbaar vervoer of de ambulance bij vervoer 

met medische noodzaak.

Moet u onverwacht in het ziekenhuis worden 

opgenomen? Dan regelt Beweging 3.0 het vervoer 

en/of begeleiding naar het ziekenhuis. Uw zorg-

verzekeraar betaalt dit.

Overnachten voor naasten
Als de situatie daarom vraagt, kunnen naasten 

 blijven overnachten. Onze zorgmedewerkers 

 vertellen u hier graag meer over.

Persoonlijke alarmering
Om u een veilig gevoel te geven en u snel te 

kunnen helpen als er wat is, maakt Beweging 3.0 

gebruik van alarmsystemen. Of dit nodig is, hangt 

af van uw zorgbehoefte. Natuurlijk bespreken we 

dit met u. Als het alarmeringssysteem nodig is, 

krijgt u van Beweging 3.0 een persoonlijk hals-

alarm. Als dit halsalarm vervangen moet worden, 

Overige zaken
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bijvoorbeeld omdat u het bent kwijtgeraakt, 

betaalt u de kosten volgens onze prijslijst voor 

aanvullende diensten.

Sleutels
U ontvangt standaard twee (elektronische) 

 sleutels (druppels) die toegang geven tot uw 

kamer/appartement. Als deze sleutels vervangen 

moeten worden, bijvoorbeeld door het zoek raken 

van de sleutel, betaalt u kosten volgens onze prijs-

lijst voor aanvullende diensten.
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Begrippenlijst

CAK: Centraal Administratie Kantoor. Het CAK 

is de organisatie die in de zorg financiële rege-

lingen uitvoert en burgers informeert. Dit doet 

het CAK in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de 

belangrijkste taken van het CAK is het innen en 

berekenen van de eigen bijdragen voor zorg  

voor de Wlz en de Wmo.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ 

beoordeelt of u recht heeft op zorg via de Wet 

langdurige zorg (Wlz) en bepaalt welke zorg u 

nodig heeft.

Cliëntportaal: via het cliëntportaal bekijkt 

u online, dus met bijvoorbeeld uw tablet of 

 computer, uw zorgdossier. Zo hebben u en uw 

naasten altijd inzicht in uw gegevens en zorg-

leefplan. Ook kunt u uw agenda bekijken of een 

bericht naar uw  cliëntadviseur sturen.

Indicatie: Om langdurende verpleging en verzor-

ging te krijgen, heeft u een indicatie nodig. De 

indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft. 

Met een indicatie in de hand heeft u toestemming 

om deze zorg aan te vragen en te krijgen.

VPT: Volledig Pakket Thuis. Meestal ontvangen 

mensen die langdurige zorg krijgen deze zorg 

in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. U 

kunt ook kiezen voor het Volledig Pakket Thuis. 

U krijgt de zorg dan thuis, alsof u in een verzor-

gings- of verpleeghuis woont. Zo kunt u in uw 

eigen woning blijven wonen of in een woning die 

daarvoor speciaal geschikt is.

Wlz: Wet Langdurige Zorg. De Wlz is er voor 

mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig 

hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare oude-

ren en mensen met een ernstige verstandelijke of 

lichamelijke beperking.

Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze 

wet is voor mensen die hulp nodig hebben bij het 

zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van 

anderen. Maar ook voor de ondersteuning van 

mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen. 

Uw gemeente voert de Wmo uit. 

Woonlocatie: dit is het woonzorgcentrum of 

 verpleeghuis van Beweging 3.0 waar u woont. 

Zorgprofiel: in een zorgprofiel staat welke zorg 

u nodig heeft. Het CIZ besluit welk zorgprofiel 

bij uw situatie past. Het zorgprofiel hoort bij uw 

indicatie voor de Wlz. Met een indicatie regelt u 

uw zorg.

Zorgleefplan: in een zorgplan staan de afspraken 

die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg 

en ondersteuning. Een zorgplan heet ook wel een 

(zorg)leefplan of ondersteuningsplan.

Zorgvraag: dit is het soort hulp of zorg dat u graag 

wilt krijgen. U mag dit zelf vertellen. Uw naasten 

mogen dit ook voor u doen. 
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Heeft u nog vragen?
Bent u een nieuwe cliënt bij Beweging 3.0?  

Neem dan contact op met uw cliëntadviseur: 

T 033 469 20 20 

E info@beweging3.nl

Bent u al cliënt bij Beweging 3.0?

Dan kunt u voor alle vragen, ook die buiten deze 

brochure vallen, terecht bij uw zorgteam.

Contact
Klant Contact Centrum Beweging 3.0:

T 033 469 20 20

E klantcontactcentrum@beweging3.nl 

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 en 17.00 uur.

Beweging 3.0

Postbus 1599

3800 BN Amersfoort.

klantcontactcentrum@beweging3.nl

www.beweging3.nl
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Disclaimer 

Deze brochure is bedoeld als richtlijn en is opgesteld aan de hand van de meest gestelde vragen. Het is 

geen uitputtende lijst van onderwerpen. Ondanks de zorg en aandacht die Beweging 3.0 aan de inhoud van 

deze brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. Aan de tekst van 

deze brochure  kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beweging 3.0 is niet aansprakelijk voor 

directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die hieruit kan voortvloeien. De meest actuele versie 

van deze brochure vindt u op www.beweging3.nl Beweging 3.0 heeft deze brochure gemaakt met de 

informatie van de overheid. Kijkt u voor de informatie van dit moment op www.zorginstituutnederland.nl  

en www.rijksoverheid.nl.

Vragen en contact
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