Woonzorgcentrum: kamer 64.00 euro per dag
De dagprijs wordt per bewoner, per verblijfsdag aangerekend. De volgende zaken zijn inbegrepen in de dagprijs.
De woonfunctie:
•
het gebruik van de kamer;
•
het gebruik van het meubilair, aangepast aan de toestand van de bewoner;
•
het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bewoner dit vereist;
•
het gebruik van aangepast meubilair in de gemeenschappelijke plaatsen;
•
het gebruik en het onderhoud van zowel de individuele als de gemeenschappelijke sanitaire installaties;
•
het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, 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 kamer die voortvloeien uit een gewoon woongebruik;
•
het onderhoud van de 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 ten gevolge van normale slijtage (bijvoorbeeld
schilderwerk);
•
de verwijdering van normaal huishoudelijk afval en de onkosten hiervoor;
•
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 toegewezen sanitaire installatie;
•
de elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het gemeenschappelijk
elektriciteitsverbruik;
•
het elektriciteitsverbruik in de kamer; inclusief het verbruik van individuele toestellen die behoren tot het
comfort, zoals radio of koelkast en het verbruik van de persoonlijke bijkomende verlichtingstoestellen;
•
de installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van
gemeenschappelijk gebruik;
•
de individuele en collectieve toegang tot de door de voorziening ter beschikking gestelde interne en externe
communicatie voor televisie, inclusief het basisabonnement;
•
het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie 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 de
zorgnood van de bewoner, donsdeken, onderlaken, hoofdkussen, steeklaken (indien nodig);
•
de bescherming van het beddengoed in geval van onder andere incontinentie, decubitus, besmettelijke
ziekten … ;
•
de standaarduitrusting voor overgordijnen;
•
was van het beddengoed en de handdoeken die door de voorziening ter beschikking worden gesteld.
•
de mogelijkheid om een koelkast te huren op de kamer.

De zorgfunctie:
•
medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien
zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
•
de bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van geneesmiddelen, verzorgings- en
incontinentiemateriaal;
•
het aangewezen en verbruikte incontinentiemateriaal.

De leeffunctie:
•
de bereiding en de verdeling van de maaltijden (inclusief de diëten op voorschrift van een arts) met inbegrip
van de dranken, de tussendoortjes en de dranken die systematisch tussen de maaltijden worden verdeeld;
•
de maaltijdbedeling op de kamer omwille van de gezondheidstoestand van de bewoner;
•
de onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water;
•
de lichaamsverzorging;
•
de basisproducten voor persoonlijke hygiëne (wc-papier, zeep, shampoo en tandpasta) die door de
voorziening ter beschikking gesteld worden;
•
de activiteiten die door de verrijkingsmedewerkers en -therapeuten worden georganiseerd.

De 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;
•
de verzekeringspolissen voor de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering alsmede
alle verzekeringen die WZC Zilverlinde overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van
elke persoonlijke verzekering van de bewoner;
•
belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening.

WZC Zilverlinde kan enkel een extra vergoeding vragen voor de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

de dranken die op individuele vraag van de bewoner buiten de maaltijden verstrekt worden (met
uitzondering van drinkbaar water) en verbruik in het café;
de supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijd verstrekt worden op individuele vraag van de
bewoner of op voorschrift van de dokter (vb. eiwitrijke voeding);
kosten van een niet door een arts voorgeschreven dieet;
de aantoonbare meerkost van specifieke animatie- en recreatieactiviteiten die door WZC Zilverlinde worden
georganiseerd (vb. uitstap);
vervoerkosten;
gederfd RIZIV-forfait voor niet-verzekerden of verzekerden voor enkel grote risico's;i
frankeren van persoonlijke post.

Deze extra vergoedingen worden tegen marktconforme prijzen aangerekend.

Een aantal uitgaven worden door WZC Zilverlinde voorgeschoten en betaald op naam van de bewoner. Deze
uitgaven dienen door de bewoner of zijn borgpersoon voor hetzelfde bedrag terugbetaald te worden aan WZC
Zilverlinde. Dit systeem wordt ‘voorschotten ten gunste van derden’ genoemd. Deze voorschotten worden in de
maandelijkse verblijfsnota opgenomen. De werkwijze van voorschotten ten gunste van derden geldt voor de
volgende uitgaven (niet-limitatieve lijst):
•
de kosten voor medicatie;
•
het remgeld voor geneeskundige en paramedische prestaties (dokters, kinesisten (in ROB), tandartsen,
ziekenhuizen, laboratoriumonderzoeken, therapieën);
•
verzorgings- en verplegingsmateriaal dat aan een individuele bewoner toewijsbaar is en/of niet opgenomen
in het RIZIV-forfait;
•
kosten voor hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, bril, tandprothesen;
•
specifieke voeding omwille van medische redenen, zoals enterale voeding;
•
kosten voor persoonlijke verzorging zoals haartooi;
•
buitengewone voetverzorging (pedicure) of handverzorging (manicure), schoonheidsproducten en
persoonlijke toiletartikelen en andere persoonlijke aankopen, die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner
door WZC Zilverlinde worden aangekocht;
•
kosten voor was van persoonlijk linnen en nieuwkuis.

