BIJZONDERE MODULE PARTNER
Wat wordt bedoeld met de termen cliënt, partner en partnerindicatie?
Onder cliënt wordt verstaan: de cliënt met een geldige indicatie voor verblijf, zorg en behandeling
vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Onder partner wordt verstaan: de persoon die, in het woonzorgcentrum, met voorafgaande
toestemming van zorgaanbieder, verblijft in het appartement van een cliënt.
Onder partnerindicatie wordt verstaan: de door het CIZ afgegeven indicatie ZZP0. Deze indicatie is
gekoppeld aan een geldige, door het CIZ afgegeven, Wlz indicatie aan cliënt.
Wat is de omvang van de dienstverleningsovereenkomst bij een partnerindicatie?
De partnerindicatie ZZP0 omvat de volgende diensten:





Verblijf
Maaltijden
Enige algemene recreatieve activiteiten; daarnaast is er de mogelijkheid tot deelname aan
verenigings-activiteiten d.m.v. een welzijnsabonnement of strippenkaart
Wassen van platgoed (bedlinnen en hand– en theedoeken)

Voor deelname van een partner aan het activiteitenaanbod, afname van maaltijden en andere
diensten, voor zover deze niet vallen binnen de ZZP0 partnerindicatie, worden kosten in rekening
gebracht. De zorgaanbieder doet hiervoor een aanvullende prijsopgave.
Indien de partner diensten afneemt, zoals overeengekomen op de zorg- en dienstverlening
overeenkomst, dan wel op het machtigingsformulier, verplicht hij/ zij zich de kosten hiervan te
vergoeden.
In geval van een partnerindicatie wordt geen zorgplan gemaakt.
Wat is de duur van de dienstverleningsovereenkomst bij partnerindicatie?
De zorg- en dienstverleningsovereenkomst partnerindicatie wordt gesloten voor de duur van de
indicatie van de cliënt met een zorgindicatie Wlz.
Wat verandert er als de cliënt met de Wlz indicatie wordt overgeplaatst of overlijdt?
Bij overplaatsing of overlijden van de cliënt met de Wlz indicatie, vervalt voor de achterblijvende
partner het recht van verblijf in het woonzorgcentrum.
De zorgaanbieder zal de partner een redelijk en passend aanbod doen voor alternatieve huisvesting.
De partner verplicht zich te verhuizen binnen de termijn van dertien dagen, na de datum waarop het
aanbod voor alternatieve woonruimte aan de achtergebleven partner is gedaan.
De partner ontvangt een rekening, op basis van het dan geldende dagtarief, voor de periode na de
datum van overplaatsing of overlijden van cliënt, waarin hij/ zij de woning heeft bewoond.
Alle kosten voor verhuizing zijn voor rekening van de partner. De partner kan geen recht doen gelden
op enige regeling voor een verhuiskostenvergoeding.
De partner verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van de verhuis-verplichting, zoals
beschreven in deze bijzondere module Partner en verklaart door ondertekening met deze
verhuisregeling in te stemmen.
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