
Voorzieningen bij 
MindUp Wonen



HAAL HET BESTE UIT UW LEVEN
Als u bij MindUp bent opgenomen
voor verblijf met begeleiding, in een
beschermde woonvorm, kan dat 
voor u een behoorlijke verandering 
zijn. Waarschijnlijk heeft u uw oude
woonplek (tijdelijk) achter moeten
laten.

Deze brochure vertelt u meer over
een verblijf in een beschermde
woonvorm bij MindUp in het kader
van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum
Indicatiestelling Zorg heeft u 
daarvoor een indicatiebesluit voor 
een GGZ C-pakket afgegeven.

U vindt in deze brochure meer
informatie over welke voorzieningen 
u tijdens een verblijf van MindUp
ontvangt en waar u zelf voor moet
zorgen. U leest dus waar u recht op
heeft en waarop niet.

MindUp is onderdeel van GGZ
Friesland.
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Verschillende onderwerpen
Voor u is het prettig om precies te
weten wanneer u zelf dingen
behoort te regelen en wanneer
MindUp dat doet. Deze brochure
geeft antwoord op uw vragen rond
een verblijf in het kader van de
AWBZ-zorg. Acht onderwerpen
rondom uw verblijf komen daarbij
aan bod, te weten:
     - Uw appartement of kamer
     - Telefoon, televisie, energie
       en verzekeringen
     - Eten en drinken
     - Verzorging
     - Hulp buiten de instelling
     - Ontspanning en vakantie
     - Hulpmiddelen
     - Overige producten en
       diensten

Appartement of kamer
 
Aanpassen en opknappen
Elke zorginstelling is verplicht om
ervoor te zorgen dat het
appartement aansluit bij uw
zorgvraag. Dat betekent dat
eventuele aanpassingen die nodig
zijn vanwege uw aandoening door
MindUp worden betaald. Daarbij 
valt te denken aan een verhoogd 
toilet of handgrepen in de douche. 
Ook zorgt MindUp ervoor dat uw
appartement of kamer in goede
staat verkeert, zodat u er zonder
ongemakken kunt wonen. MindUp
zorgt voor het onderhoud van de
buitenkant van de woning en voor
onderhoud van de algemene
ruimtes. U zorgt voor het 
onderhoud van uw kamer en bij 
uiteindelijk vertrek dat de kamer 
in dezelfde staat verkeert als toen 
deze in gebruik werd genomen. 
Normale slijtage of onderhoud zijn 
voor rekening van MindUp.
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Inrichting
MindUp zorgt voor de inrichting van
de gezamenlijke ruimtes. U kunt bij
een verblijf binnen MindUp Wonen
uw eigen meubilair meenemen.
Soms nemen patiënten bijvoorbeeld
hun eigen bed mee. Als dit het
geval is wordt dat genoteerd op een
inventarislijst. Indien u de kamer of
het appartement niet zelf kunt
inrichten, bijvoorbeeld omdat u daar
geen geld voor heeft, zorgt MindUp
voor een eenvoudige inrichting.

In de keuken zorgt MindUp voor 
een kookplaat, koelkast en 
magnetron.
MindUp zorgt ook voor zaken die in
speciale gevallen beslist nodig zijn,
zoals een seniorenbed als u al wat
ouder bent. Daarnaast vinden we
veiligheid belangrijk. Indien nodig
zorgen we voor een persoonlijk
alarm.

Bij overname van de woning is het
mogelijk om de stoffering over te

nemen. Hiervoor zal dan de
dagwaarde worden berekend.

Schoonmaken
U bent zelf verantwoordelijk voor de
schoonmaak van uw appartement 
of kamer. MindUp vindt het 
belangrijk dat u zoveel mogelijk 
dingen zelfstandig doet. Als het 
nodig is, krijgt u hierbij hulp van een
begeleider.

Verhuizing
Als u graag wilt verhuizen naar een
andere locatie of kamer dan betaalt
u die verhuizing zelf. Maar als het in
het kader van uw behandeling of
begeleiding nodig is dat u verhuist,
betaalt MindUp de kosten. U moet
de woonruimte achterlaten in de
staat waarin deze in gebruik is
genomen.
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Verzekeringen, telefoon,
televisie en energiekosten

Verzekeringen
U bent verantwoordelijk voor het
afsluiten van uw eigen
verzekeringen. De
aansprakelijkheidsverzekering,
inboedelverzekering en
zorgverzekering betaalt u zelf.

Telefoon, televisie en internet
MindUp zorgt ervoor dat zich in uw
kamer aansluitingen bevinden voor
telefoon, televisie en internet. U
betaalt zelf de kosten voor het
abonnement voor internet, telefoon
en televisie en eventuele
gebruikskosten. In de
gemeenschappelijke ruimtes staan
een televisie, radio en vaak ook een
computer waar iedereen gebruik
van kan maken. Mocht u dat ook in
uw eigen kamer willen, dan betaalt
u dat zelf.

Energiekosten
De kosten voor energie betaalt
MindUp, daaraan heeft u zelf geen
kosten.

Eten en drinken
Het eten en drinken tijdens uw
verblijf wordt vergoed door MindUp
in de vorm van een 
voedingsbudget.
Dit budget is bestemd voor ontbijt,
lunch, avondeten, koffie, thee en
fruit.

De Centrale Cliëntenraad van GGZ
Friesland denkt mee over gezonde
voeding. De voeding moet namelijk
voldoen aan gezondheidseisen van
bijvoorbeeld het Voedingscentrum.
Als u behoefte heeft aan extra
voeding en drinken, zoals snacks,
dan betaalt u deze zelf. De
vergoeding die u van MindUp krijgt
is afgeleid van de zogenaamde
Nibudnorm (Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting).
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Als u vanwege medische redenen
een speciaal dieet nodig heeft zorgt
MindUp er samen met u voor dat u
dit kunt krijgen.

Verzorging

Persoonlijke verzorging
MindUp vindt persoonlijke
verzorging belangrijk. Als u
vanwege ouderdom, een handicap
of ziekte niet meer in staat bent om
bijvoorbeeld uw haar of nagels te
verzorgen, dan kan MindUp u
daarbij helpen. Voor deze functie
‘persoonlijke verzorging’ is dan wel
een indicatie nodig van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ).

Verzorgingsproducten
MindUp betaalt alle
verzorgingsproducten die met de
zorg te maken hebben.
U betaalt zelf voor de kapper en
algemene verzorgingsproducten,
zoals doucheschuim, zeep en
tandpasta.

Wassen van kleding
Wij zorgen ervoor dat u gebruik 
kunt maken van een wasmachine, 
zodat u in staat bent om zelf de was 
te doen. U zorgt zelf voor 
wasmiddel.
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Begeleiding buiten huis

Bezoek aan arts, huisarts of
specialist
Het kan zijn dat u buiten MindUp
een huisarts, ziekenhuis of andere
zorginstelling moet bezoeken. Als u
daar niet zelfstandig heen kunt,
bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt
onthouden wat er wordt gezegd,
zorgen wij voor de begeleiding. Het
kan zijn dat we uw familie vragen
mee te gaan. Indien u deze
ondersteuning nodig heeft wordt dit
vastgelegd in het rehabilitatieplan.

Dagbesteding
Het Trajectbureau van MindUp
maakt met iedereen die een
indicatie heeft voor dagbesteding
een trajectplan. Hierin staat
beschreven aan welke doelen u wilt
werken. MindUp heeft diverse
vormen van dagbesteding.

Begeleiding sociale activiteiten
Bij MindUp leert u een zo
zelfstandig mogelijk leven te leiden.
U gaat daarom zelf naar sociale
activiteiten. Alleen wanneer in uw
rehabilitatieplan beschreven staat
dat u hier hulp bij nodig heeft, wordt
indien mogelijk, begeleiding
georganiseerd, via familie, uw eigen
netwerk of een medewerker van
MindUp.

Vervoer naar arts of therapeut
Wanneer u bent opgenomen voor
verblijf met begeleiding valt de
eventuele behandeling niet onder
de AWBZ. U betaalt dan zelf de
vervoerskosten. In principe gaat u
zelfstandig naar de arts, 
bijvoorbeeld met een taxi.

Vervoer sociale activiteiten
Mocht u familie of vrienden willen
bezoeken, of bijvoorbeeld naar de
bioscoop of een theater willen, dan
hoeven de begeleiders uw vervoer
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niet te regelen. Vanuit de gemeente
bestaan soms voorzieningen om
vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) de
vervoerskosten te vergoeden.
Daarvoor kunt u contact leggen met
de gemeente waar u woont. Als u
hierbij ondersteuning nodig heeft
wordt dit vastgelegd in uw
begeleidingsplan.

Ontspanning en vakantie
In overleg met de cliënten bieden 
de verschillende woonvormen
activiteiten. Daarbij valt te denken
aan kaartavonden, muziekavonden
of activiteiten die met bewegen te
maken hebben. De extra
voedingskosten in verband met
feestdagen komen uit het
ontspanningsbudget.
Soms worden er ook uitstapjes
georganiseerd. U heeft dan zelf de
keuze of u mee wilt gaan of dat u
liever thuisblijft. De instelling kan
een eigen bijdrage vragen voor

deze uitstapjes. Uit eigen initiatief
mogen woonvormen een vakantie
organiseren. Maar dat hoeft niet. 
De extra kosten die daarmee 
gemaakt worden, zoals de kos-
ten voor de reis en entreegelden, 
betaalt u dan zelf. Als u op eigen 
initiatief op vakantie gaat, betaalt u 
alles zelf.

Hulpmiddelen
MindUp heeft bepaalde
hulpmiddelen om goede zorg aan
patiënten te kunnen leveren,
bijvoorbeeld tilliften. Als u gebruik
maakt van deze algemene
hulpmiddelen hoeft u daar geen
vergoeding voor te betalen.
Misschien heeft u door een
lichamelijke handicap bijvoorbeeld
een rolstoel nodig. Deze
hulpmiddelen worden bijna altijd
vergoed door de AWBZ of via uw
zorgverzekeraar.
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Eigen bijdrage
Iedereen die in Nederland woont of
werkt is automatisch verzekerd voor
AWBZ-zorg. U hoeft zich hier niet
apart voor te verzekeren. Voor
producten en diensten die vallen
onder de AWBZ betaalt u een
verplichte eigen bijdrage. Deze
bijdrage is afhankelijk van uw
inkomen. Meer informatie kunt u
vinden via de website van het
Centraal Administratie Kantoor
(www.hetcak.nl) of verkrijgen via 
het telefoonnummer 0800-0087.

Vrijwillige bijdrage
Daarnaast kan MindUp een aantal
extra producten en diensten bieden.
Deze vallen niet onder de AWBZ-
zorg. Daarbij valt te denken aan 
een dagje uit. Bij deze activiteiten 
en producten kunt u zelf bepalen 
of u mee wilt gaan. Als u besluit 
om mee te gaan kan het zijn dat u 
daarvoor betaalt. Zodra een product 
of dienst onder de AWBZ-zorg valt,

mag MindUp geen vrijwillige eigen
bijdrage vragen.

Administratiekosten
MindUp betaalt de
administratiekosten die te maken
hebben met AWBZ-zorg, zoals de
kosten voor dossiervoering en uw
rapportage.

Geestelijke verzorging
Als u behoefte heeft aan verdieping
in de vorm van geestelijke
verzorging, dan biedt MindUp dat.
Passend bij uw eigen
levensovertuiging kunt u
begeleiding krijgen van onze
geestelijke verzorgers.

Laatste zorg na overlijden
Mocht u onverhoopt komen te
overlijden in de tijd dat u bij MindUp
verblijft, dan betaalt u of uw
nabestaanden (familie) de kosten
van opbaren, begrafenis / crematie.
Wij adviseren u hiervoor een
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verzekering af te sluiten of hiervoor
geld te reserveren. Het organiseren
van uw uitvaart is niet een
verantwoordelijkheid van MindUp.

Cliëntenraad
GGZ Friesland heeft een centrale
cliëntenraad die overlegt met de
Raad van Bestuur. Deze raad heeft
medezeggenschap. In de BW waar
u verblijft, is een
bewonerscommissie actief, die de
CCR adviseert. De rechten en
plichten van de cliëntenraad zijn
vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Zorginstellingen
(WMCZ). U vindt meer informatie in
de folder ‘Cliëntenraden’ en op
www.clientenraad.com.

Naast de formele
medezeggenschap van de
cliëntenraad heeft uw afdeling ook
een zogenaamd bewonersoverleg.
Dit overleg is informatief van
karakter. De teammanager van uw

afdeling is daar meestal bij
aanwezig.

Klacht of ongenoegen
Heeft u vragen, opmerkingen of
klachten over producten, diensten
en de bijhorende kosten? Dan kunt
u de brochure ‘Ontevreden laat het
ons weten” raadplegen. Uiteraard
kunt u eventuele ongenoegens ook
bespreken met uw begeleiders of
met de teammanager van de
afdeling waar u verblijft.
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Contactgegevens

Centraal adres
MindUp
Burgemeester J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker
Tel: 088 336 56 66

Heeft u vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt
u terecht bij een locatie van MindUp
bij u in de buurt. Kijk voor meer
informatie ook op www.mind-up.nl.

AWBZ
Waar patiënten van een AWBZ-
instelling recht op hebben is
wettelijk vastgelegd in het Besluit
Zorgaanspraken AWBZ. Voor de
totstandkoming van deze folder is
gebruik gemaakt van de landelijke
folder ‘Daar hebt u recht op in een
AWBZ-instelling’, een uitgave van
CVZ.



Deze brochure is met zorg gemaakt
door de afdeling Communicatie van
GGZ Friesland, opmerkingen kunt u
sturen naar pr@ggzfriesland.nl


