BIJKOMENDE KOSTEN VERBONDEN AAN HET VERBLIJF IN WZC DIJLEHOF
Deze bijlage omvat een exhaustieve gedetailleerde opgave van de kostprijselementen die worden
aangerekend als supplementen bovenop de dagprijs. Daarnaast zijn de uitgaven opgesomd die, als zij
niet opgenomen zijn in de dagprijs, enkel als voorschotten ten gunste van derden kunnen
aangerekend worden. Deze bijlage is gebaseerd op het Ministerieel besluit van 9 december 2009 tot
bepaling van de samenstelling van de dagprijs. (B.S.13.01.2010).
Huur van een koelkast op de kamer
Abonnement telefoon
Individueel verbruik telefoon
Abonnement televisie
Persoonlijke was (inclusief labelen kledij en droogkuis)
Honoraria van externe zorgverstrekkers (arts, kinesist,…)
Individuele bijdragen voor het ziekenfonds
Kosten van medicatie
Hospitalisatiekosten
Verzorgingsmateriaal niet gedekt door het RIZIV
Kosten van hulpmiddelen niet gedekt door het RIZIV
Dranken buiten de maaltijden op vraag van de bewoner
(uitgezonderd drinkbaar water) en verbruik in de cafetaria
Supplementaire voedingsproducten buiten de maaltijden op
vraag van de bewoner (ijskar, winkelkar,…)
Sondevoeding, supplementen, speciale maaltijden,… ten
belope van de meerkost tegenover een gewone maaltijd
Kapper:
o basis (wassen, brushen, verstevigen en balsem)
o basis + knippen heren
o basis + knippen
o basis + kleur of permanent
o basis + knippen + kleur of permanent
o knippen snor
Pedicure
Manicure
Gelaatsverzorging
Persoonlijke toiletartikelen op vraag van de bewoner
Busvervoer in het kader van animatie-uitstappen
Aanpassen kledij in het kader van de zorgbehoefte van de
bewoner (comfortabel aan- en uitkleden) of herstellingen:
o rok
o kleed
o trui/hemd
o broek
o set van 8 stuks
Huur parkeerplaats:
o overdekt
o niet-overdekt
o plaats voor scooter
Ambulance
Taxi
Persoonlijke aankopen op vraag van de bewoner

Supplement
€ 0,16 / dag
€ 3 / maand

Doorfacturatie

x
€ 0,20 / dag
x
x
x
x
x
x
x
Prijslijst
Prijslijst
x
€ 18 / beurt
€ 18 / beurt
€ 33 / beurt
€ 43 / beurt
€ 58 / beurt
€ 4 / beurt
€ 20 / beurt
€ 7 / beurt
€ 20 / beurt
x
± € 5 / keer
€ 22 / stuk
€ 25 / stuk
€ 27 / stuk
€ 35 / stuk
€ 240 / 8 stuks
€ 60 / maand
€ 50 / maand
€ 10 / maand
x
x
x

Gebruik extern mortuarium
Begrafeniskosten

x
x

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
Woonfunctie
- Het gebruik van de kamer
- het meubilair van de kamer aangepast aan de toestand van de bewoner (uitgezonderd de koelkast)
- de basisaccommodatie en het meubilair overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden
- het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bewoner dit vereist
- het aangepaste meubilair van de gemeenschappelijke plaatsen
- het gebruik en het onderhoud van zowel de individuele als de gemeenschappelijke sanitaire
installaties
- het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften
- het onderhoud van het patrimonium van de voorziening, het algemene onderhoud en het reinigen
van de gemeenschappelijke plaatsen, materiaal en producten inbegrepen
- de herstellingen van de kamers en overige huisvestingslokalen die uit een gewoon woongebruik
voortvloeien
- het onderhoud van de individuele kamer, en van het meubilair en het materiaal in deze kamer,
inclusief het specifieke onderhoud uitgevoerd na het overlijden of het vertrek van de bewoner
- onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten t.g.v. normale slijtage (bv. behang, schilderwerk)
- de afvalverwijdering
- de verwarming van de kamer en gemeenschappelijke plaatsen, het onderhoud van deze installaties
en elke wijziging van de verwarmingsapparatuur
- het stromende koude en warme water en het gebruik van elke sanitaire installatie
- de elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het gemeenschappelijk
elektriciteitsverbruik
- het elektriciteitsverbruik (inclusief het verbruik van individuele toestellen die behoren tot het
basiscomfort, zijnde TV, radio en koelkast); het verbruik van de verlichtings- en
verwarmingstoestellen ingevolge het individuele gebruik ervan door de bewoner
- de installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van
gemeenschappelijk gebruik
- het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio of andere
audiovisuele media
- de keukeninstallaties, het onderhoud ervan, de wijzigingen ervan ingevolge de toepasselijke
wetgeving, en de toevoer van de grondstoffen en de opslag ervan
- de beschikbaarstelling, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed : matras aangepast
aan zorgnood van bewoner, dekens, spreien, lakens, hoofdkussens, steeklaken
- de bescherming van het beddengoed in geval van o.a. incontinentie, decubitus, besmettelijke
ziekten,...
- de standaarduitrusting voor gordijnen en/of overgordijnen, behang en meubelstoffen
- was en stomerij van het niet-persoonlijke linnen

Zorgfunctie

- Medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die
voorzien zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor het
bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst
- de bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van geneesmiddelen, verzorgings- en
incontinentiemateriaal
- incontinentiemateriaal
Leeffunctie
- De bereiding en verdeling van de maaltijden (inclusief de diëten) met inbegrip van de dranken, de
tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden systematisch gebeurt
- De maaltijdbedeling op de kamer omwille van de gezondheidstoestand van de bewoner
- Onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water
- lichaamshygiëne van kop tot teen
- basispakket van persoonlijke toiletartikelen (wc-papier, zeep, shampoo en tandpasta) standaard
aangeboden door de voorziening
- de dagdagelijkse animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening
worden georganiseerd
Beleidsfunctie
- de administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die gebonden zijn aan de huisvesting of de
opvang van de bewoner of die de werking van de voorziening betreffen
- verzekeringspolissen van allerlei aard : de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de
brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de wetgeving heeft
aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de bewoner
- individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner
- belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening

