Uitgave 3.1 – november 2014
Informatie voor cliënten binnen de doelgroepen LGGZ, NAH, ASS, en LVB-P. Ook belangrijk voor familie-naasten, medewerkers en overige
betrokkenen

Eten en drinken, wie betaalt waarvoor?
Herziening eten en drinken op basis van
overheidsmaatregelen; de AWBZ-pakketmaatregelen.
GGZ Oost Brabant verstrekt en betaalt gezonde en
verantwoorde maaltijden. Cliënten betalen vanaf
1 december 2014 zelf voor de ‘overige extraatjes’.
GGZ Oost Brabant heeft de verstrekking van eten en drinken
altijd ruimhartig en deels gratis verzorgd, terwijl dit geen
verplichting is volgens de AWBZ. In het kader van het project
‘Zorgaanspraken - Wie betaalt waarvoor?’ is uitgezocht welke
kosten u zelf betaalt voor eten en drinken en welke voor
rekening komen van GGZ Oost Brabant. Daarmee is ook meer
duidelijkheid gekomen in de samenstelling van de dagelijkse
maaltijden. Het verstrekken van gezonde voeding en
verantwoorde keuzes is hierbij het uitgangspunt. Wij vinden
gezond en kwalitatief goed eten en drinken belangrijk.
(Lees verder op de volgende pagina)
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Een projectgroep heeft de herziening van het eten en drinken in alle
zorgvuldigheid en in samenwerking met de Cliëntenraad gedaan. De NIBUDrichtlijnen zijn landelijk aanvaarde standaarden (voor maaltijdkosten) en de
maaltijden zijn op basis hiervan samengesteld. Ook de eisen voor gezonde
voeding, opgesteld en geadviseerd door het Voedingscentrum, zijn
aangehouden. Andere collega-instellingen hebben deze herziening reeds
doorgevoerd.
Regie over eigen leven
Deze herziening van het eten en drinken brengt voor u als cliënt mogelijk
veranderingen met zich mee omdat u uw consumptiegedrag moet bijstellen en
doordat we meer een beroep doen op uw eigen verantwoordelijkheid. Dit past
binnen ons streven om cliënten zoveel als mogelijk zelf de regie te geven over
hun leven en de organisatie ervan.
Wat wordt wel door GGZ Oost Brabant verstrekt en betaald?
Wij verstrekken als zorginstelling eten en drinken aan onze cliënten die bij ons
verblijven/wonen. Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding: 3 maaltijden
per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee en (suikervrije)
limonadesiroop. Ook zorgen wij voor een aantal stuks fruit en geselecteerde
tussendoortjes, zoals koekjes. Onze voeding voldoet aan de eisen voor gezonde
voeding die het Voedingscentrum stelt op basis van de zogenaamde ‘Schijf van
Vijf’. Dit is een hulpmiddel om dagelijks gezond en gevarieerd te eten.
(meer over de Schijf van Vijf: zie www.voedingscentrum.nl)
Opgelet!
* Op erkende feestdagen en verjaardagen breiden we de keuze binnen onze
maaltijden uit met meerdere luxe producten.
** Als het voor de inname van medicatie noodzakelijk is, kan de teamleider
hiervoor appelmoes, vla of yoghurt bestellen. In het maaltijdenaanbod houden
we rekening met diëten en dieetproducten (op indicatie van de diëtiste).
Tevens is er voor de cliënt een keuze bij afwegingen op basis van een
voedingsgewoonte of religie. De teamleiding stemt dergelijke wensen en
benodigdheden met u af.
* Kookt u zelf? Het budget dat u hiervoor ontvangt, blijft hetzelfde!

Meer weten? www.ggzoostbrabant.nl/wiebetaaltwaarvoor. Voor vragen of
opmerkingen: ga naar uw teamleider of mail
wiebetaaltwaarvoor@ggzoostbrabant.nl

Wat wordt niet verstrekt en betaald door GGZ Oost Brabant?
Alle overige extra producten, ofwel de ‘extraatjes’, moet u zelf kopen en
betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra’s zoals frisdrank, chips,
snoep, frites, luxe broodjes en andere snacks en versnaperingen.
Wat betekent dit voor mij als cliënt en wat moet ik doen vanaf
december 2014?
U hebt nu meer duidelijkheid over het eten en drinken dat wij aan u
verstrekken en waarvoor wij betalen. Daarnaast weet u dat wij kiezen
voor gezonde en verantwoorde voeding. Tevens is het helder dat alle
overige ‘extraatjes’ voor uw eigen rekening zijn. Ga dus bewust om met
uw bestedingen en het kopen van extraatjes. Uw naastbetrokkenen en de
medewerkers op uw afdeling kunnen u ondersteunen in het bepalen van
uw bestedingspatroon.
Wat betekent dit voor medewerkers/afdelingen?
Het is van belang dat medemerkers deze informatie actief delen en
bespreken met cliënten, familie-naasten, collega’s en andere
betrokkenen. Het is vanaf 1 december 2014 niet meer mogelijk voor
cliënten om bestellingen te doen, of te laten doen via de begeleiding, bij
het centrale magazijn. Hierdoor is het mogelijk ook nodig om op
afdelingsniveau nieuwe afspraken te maken over de collectieve uitgaven
van de afdeling aan eten, drinken en extraatjes. Houd er hierbij
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rekening mee dat elke individuele cliënt het recht heeft af te zien van
deelname aan collectieve afdelingsregelingen.

