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Addendum 

 
 

Algemene voorwaarden – Zorg zonder verblijf bij VPT 1 
Wijzigingen d.d. januari 2014 resp. januari 2015 
 
 
Wijzigingen per januari 2014 
ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en de 
NPCF hebben besloten de Algemene voorwaarden voor zorg zonder 
verblijf (april 2010) per 1 januari 2014 als volgt te wijzigen: 
 
1. Aan artikel 25, vierde lid wordt toegevoegd: ‘De incassokosten 

worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitenge-
rechtelijke incassokosten’. 

 
2. In artikel 33 vervallen het tweede lid en het derde lid en wordt in 

het vierde lid ‘niet conform dit artikel’ vervangen door: ‘niet naar te-
vredenheid van de cliënt’. 

 
3. In artikel 34 wordt ‘Bordewijklaan 46’ vervangen door: ‘Postbus 

90600’. 
 
 
  

                                                
1 Dit addendum is niet van toepassing op het VPT in de locaties De Tabakshof en De Koekoek. 
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Wijzigingen per januari 2015 
Op basis van wetswijzigingen en overleg tussen Actiz en LOC  
worden de algemene voorwaarden met ingang van 1 januari 2015  
als volgt gewijzigd: 
 
Artikelen 1, 25 en 31 
Verwijzingen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) worden gewijzigd in verwijzingen naar de Wet Langdurige 
Zorg (Wlz). 
 
Paragraaf 1, artikel 1: Definities 
Wijziging vertegenwoordiger, toevoeging cliëntondersteuning en  
persoonlijk plan 
 
Vertegenwoordiger: De curator of de mentor van de cliënt dan wel, 

indien de cliënt geen curator of mentor heeft, 
degene die de cliënt schriftelijk heeft gemach-
tigd om namens hem beslissingen te nemen, 
dan wel indien ook deze ontbreekt, de echtge-
noot, de geregistreerde partner of andere le-
vensgezel van de cliënt, dan wel indien deze 
ontbreekt of niet wenst op te treden als verte-
genwoordiger, een ouder, kind, broer of zuster 
van de cliënt 

Cliëntondersteuning: Ondersteuning van de cliënt, onder meer bij het 
overleg over het zorgleefplan, waarin het zorg-
kantoor voorziet 

Persoonlijk plan: Document waarin de cliënt aangeeft welke zorg 
hij nodig heeft en welke bijdrage aan die zorg 
hij verwacht van de zorgaanbieder en eventue-
le andere zorgaanbieders of mantelzorgers. 
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Paragraaf 4, artikelen 10 t/m 12: Zorgleefplan 
Deze artikelen worden geheel vervangen door de volgende tekst: 
 
ARTIKEL 10 ZORGLEEFPLANBESPREKING 
1. De zorgaanbieder organiseert voor aanvang van de zorgverlening 

of zo spoedig mogelijk daarna een bespreking met de cliënt. Daar-
bij komen aan de orde:  
a) de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en 

de wijze waarop de zorgaanbieder en de cliënt deze doelen 
trachten te bereiken 

b) de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de 
zorg verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming plaats-
vindt en wie de cliënt op de afstemming kan aanspreken 

c) de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te richten en de 
ondersteuning die de cliënt daarbij van de zorgaanbieder zal 
ontvangen 

d) de frequentie (tenminste twee maal per jaar) waarmee en de 
omstandigheden waaronder de afspraken zullen worden geëva-
lueerd en geactualiseerd. 

 
2. Bij de bespreking van de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in 

te richten en de ondersteuning die de cliënt daarbij van de zorg-
aanbieder zal ontvangen, wordt in ieder geval aandacht besteed 
aan:  
a) zeggenschap van de verzekerde over de inrichting van zijn le-

ven, waaronder de betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwil-
ligers 

b) de mogelijkheid om dagelijks te douchen, tijdige hulp bij toilet-
gang en het tijdig verwisselen van incontinentiemateriaal 

c) voldoende en gezonde voeding en drinken 
d) een schone en verzorgde leefruimte 
e) een respectvolle bejegening, passend bij de eigenheid van de 

verzekerde, en een veilige en aangename leefsfeer 
f) mogelijkheden voor de verzekerde tot het beleven van en leven 

overeenkomstig zijn godsdienst of levensovertuiging 
g) een zinvolle daginvulling en beweging 
h) de mogelijkheid om dagelijks in de buitenlucht te verkeren en 
i) ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt.  
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3. Voorafgaand aan de in het eerste lid bedoelde bespreking infor-
meert de zorgaanbieder de cliënt over de mogelijkheid om: 
a) hem een persoonlijk plan te overhandigen binnen een termijn 

van tenminste 7 dagen 
b) om gebruik te maken van door het zorgkantoor aan te bieden 

cliëntondersteuning bij de in het eerste lid bedoelde bespreking 
c) mantelzorger(s) bij de in het eerste lid bedoelde bespreking te 

betrekken. 
 
4. De zorgaanbieder respecteert een weloverwogen wens van de cli-

ent met betrekking tot de wijze waarop hij zijn leven wenst in te 
richten, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd 
in verband met: 
a) beperkingen die voor de cliënt gelden op grond van het bepaal-

de bij of krachtens een andere wet dan wel de lichamelijke en 
geestelijke mogelijkheden en beperkingen van de cliënt 

b) de verplichting tot het verlenen van de zorg van een goed hulp-
verlener en de betrokken professionele zorgverlener daarover 
een andere professionele zorgverlener heeft geraadpleegd 

c) de rechten van andere cliënten of een goede en ordelijke gang 
van zaken. 

 
5. De zorgaanbieder is niet gehouden tot meer dan overeenkomt met 

het indicatiebesluit en met hetgeen door of namens de cliënt is 
overeengekomen ter zake van aard, inhoud en omvang van de 
zorg en het verblijf.  

 
ARTIKEL 11 VERTEGENWOORDIGING 
1. De vertegenwoordiger betracht de zorg van een goed vertegen-

woordiger en betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij de uitvoering van 
zijn taak. 
 

2. Verplichtingen worden niet nagekomen jegens de vertegenwoordi-
ger als dit niet verenigbaar is met de zorg van een goed zorgverle-
ner en de betrokken professionele zorgverlener daarover een an-
dere professionele zorgverlener heeft geraadpleegd.  
 

3. Indien, bij verschil van mening tussen de wilsonbekwame cliënt en 
zijn vertegenwoordiger, de cliënt weloverwogen vasthoudt aan zijn 
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standpunt, respecteert de zorgaanbieder het standpunt van de  
cliënt.  

 
4. De zorgaanbieder en de vertegenwoordiger respecteren een 

schriftelijke verklaring waarin de cliënt aangeeft iets niet te willen, 
mits hij de verklaring heeft opgesteld toen hij wilsbekwaam was. 
Om gegronde redenen kan de zorgaanbieder niettemin van zo’n 
verklaring afwijken.   

 
ARTIKEL 12 ZORGLEEFPLAN  
1. De zorgaanbieder legt binnen zes weken na de bespreking be-

doeld in artikel 10 de uitkomsten daarvan vast in een zorgleefplan. 
Indien de cliënt hem een persoonlijk plan heeft verstrekt betrekt hij 
dit bij het opstellen van het zorgleefplan.   
 

2. Indien de cliënt of diens vertegenwoordiger niet bereid waren aan 
de in artikel 10 bedoelde bespreking deel te nemen, houdt de 
zorgaanbieder bij de vaststelling van het zorgleefplan zoveel mo-
gelijk rekening met de veronderstelde wensen en de bekende mo-
gelijkheden en beperkingen van de cliënt.  

 
3. In het zorgleefplan worden, naast de uitkomsten van de bespre-

king bedoeld in artikel 10, tevens vastgelegd: 
a) de vaststelling dat een cliënt wilsonbekwaam is ter zake van een 

onderdeel van de zorgverlening 
b) het geen gevolg geven aan een weloverwogen wens, zoals be-

doeld in artikel 10 lid 4, van de cliënt of diens vertegenwoordiger 
c) het niet geven van toestemming voor de zorgverlening 
d) de strekking van eventuele wilsverklaringen zoals bedoeld in ar-

tikel 11 lid 4 en eventuele besluiten om daarvan af te wijken.  
 
4. De zorgaanbieder legt het zorgleefplan ter ondertekening voor aan 

de cliënt. Indien de cliënt het zorgleefplan niet ondertekent omdat 
de gemaakte afspraken hierin zijns inziens niet goed zijn weerge-
geven, vindt overleg plaats tussen cliënt en zorgaanbieder en past 
de zorgaanbieder het zorgleefplan zo nodig aan. Indien geen 
overeenstemming wordt bereikt over het zorgleefplan of de cliënt 
om een andere reden het zorgleefplan niet ondertekent dan ver-
meldt de zorgaanbieder dit in het zorgleefplan.   
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5. De zorgaanbieder verstrekt de cliënt een afschrift van het zorg-
leefplan. 

 
Paragraaf 10, artikel 26 en 27  
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd, artikel 27 vervalt. 
 
ARTIKEL 26 PROCEDURE AANVRAGEN NIEUWE INDICATIE 
1. Als de zorgaanbieder constateert dat de geldende indicatie niet 

meer voldoet voor de benodigde zorg, heeft de zorgaanbieder een 
gesprek met de cliënt met het oog op indiening van een aanvraag 
voor een nieuwe indicatie.  
 

2. Tijdens dit gesprek 
a) legt de zorgaanbieder uit waarom het noodzakelijk is dat de cli-

ent tijdig over een nieuwe indicatie beschikt 
b) legt de zorgaanbieder de cliënt de keuze voor om de aanvraag 

zelf in te dienen dan wel dit door de zorgaanbieder te laten doen 
en wijst hij de cliënt op de gevolgen van die keuze zoals om-
schreven in lid 5 

c) geeft de zorgaanbieder gemotiveerd aan in hoeverre hij de te 
verwachten zorg kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn 
voor de cliënt. 

 
3. De zorgaanbieder maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en 

verstrekt een kopie daarvan aan de cliënt.  
 

4. De zorgaanbieder stelt de cliënt uitdrukkelijk in de gelegenheid een 
bedenktijd van twee weken in acht te nemen, als deze daar be-
hoefte aan heeft. 
 

5. Als de cliënt de aanvraag voor een nieuwe indicatie niet, niet tijdig 
of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een 
nieuwe indicatie beschikt, kan de zorgaanbieder achteraf kosten in 
rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten zijn niet hoger dan de 
aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecon-
tracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg. 
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Paragraaf 11, artikel 31: beëindiging overeenkomst 
Artikel 31, lid 1d: wordt gewijzigd in: 
d) Als de zorg met verblijf vanwege een acute situatie is gestart zon-

der geldige Wlz-indicatie en achteraf aan de cliënt geen indicatie 
voor Wlz-zorg wordt verleend 

 
Paragraaf 12, artikel 33 
Lid 2 en 3 worden als volgt gewijzigd (lid 4 is vervallen): 

2. De klachtenprocedure eindigt met een schriftelijke mededeling aan 
de cliënt waarin de zorgaanbieder aangeeft of hij naar aanleiding 
van het oordeel van de klachtencommissie maatregelen zal nemen 
en zo ja welke.  
 

3. Als de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, 
is sprake van een geschil dat voorgelegd kan worden aan de ge-
schillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg.  

 
Paragraaf 13, artikel 35 wordt als volgt gewijzigd: 
ARTIKEL 35 WIJZIGING 
1. Deze algemene voorwaarden kunnen door de zorgaanbieder wor-

den gewijzigd.  
 

2. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan de cliënt 
zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere 
datum van inwerkingtreding is vermeld. Wijzigingen die recht-
streeks voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving treden in 
werking op het moment van wijziging van de desbetreffende bepa-
ling in de wet- en regelgeving, tenzij de zorgaanbieder in de be-
kendmaking een latere datum van inwerkingtreding vermeldt. 
 

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van op het moment van wijzi-
ging reeds bestaande overeenkomsten. 
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De tekst van dit addendum is ontleend aan uitgaven van  
Actiz – organisatie van zorgondernemers i.s.m.  
LOC – zeggenschap in zorg. 
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