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SITUERING INSPECTIEBEZOEK

Het betreft een thematische inspectie naar handhygiëne (HH) en facturatie.

De meest recente inspectie betrof een onaangekondigde inspectie in  2014, nav de verlenging van 

erkenning, daarbij werden er nauwelijks tekorten vastgesteld (zie verder onder de module bijkomende 

vaststellingen).

Voor de voorziening loopt een vipadossier i.f.v het ontdubbelen van de meeste tweepersoonskamers en de 

uitbreiding met nog 3 bijkomende wgl. voor kortverblijf.

TOEGEPASTE REGELGEVING

� Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009  

� Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van 

gebruikers en mantelzorgers en bijlage XII bij dit besluit.

� Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids en 

welzijnsvoorzieningen zie bijlage 

� Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor de 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

� M.B. van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, 

centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening, en bijlage van 

28/03/2002 (Sectorale Minimale Kwaliteitseisen) 

� M.B. 9 december 2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking 

komen voor de tewerkstelling als deskundige in animatie en activatie 

� M.B. van 9 december 2009 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra 

vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen 

U kunt deze regelgeving terugvinden op www.zorgengezondheid.be/Beleid/Regelgeving/Regelgeving

ouderenzorg

Bijkomende informatie over o.m. handhygiëne is terug te vinden op www.zorginfecties.be

� Koninklijk Besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de 

bijzondere erkenning van rust en verzorgingstehuizen.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 18/02/1997 tot vaststelling van de procedure voor de 

erkenning en de sluiting van rust en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, 

initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 

diensten, hierna "het procedurebesluit RVT" genaamd.

pagina 2 van 15



LEESWIJZER

Hoe werkt Zorginspectie?

Onze opdracht 

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

een objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde 

voorwaarden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is immers bevoegd voor de erkenning van de 

ouderenvoorzieningen en de finale beoordeling van het dossier komt dit agentschap als toezichthouder 

toe. Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items.

Onze inspecties

De inspecties kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. 

Niet alle elementen uit de regelgeving komen aan bod tijdens elke inspectie. Dit betekent niet dat aan 

die elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan, ze komen mogelijk bij een volgende 

inspectie aan bod.

Hoe leest u een inspectieverslag?

In het verslag wordt verwezen naar de verschillende erkenningsvoorwaarden, SMK’s en 

elementen/procedures uit het kwaliteitshandboek, zoals van toepassing.

Specifiek vindt u per item volgende elementen: 

� Toelichting: in deze rubriek geeft de inspecteur aan welke aspecten van de regelgeving werden 

bevraagd. De toelichting kan verder nog relevante informatie bevatten m.b.t. de werking van de 

voorziening of m.b.t. de bewijsvoering. Waar relevant wordt ook de standaardwerkwijze van 

Zorginspectie uiteengezet.

� Beoordeling: in de beoordeling volgt een uitspraak over de normconformiteit van enkel die 

elementen die bevraagd werden en die  werden vermeld in de toelichting. Het verslag van de 

inspecteur biedt een overzicht van de tekorten zoals deze op de dag van de inspectie werden 

vastgesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekorten met beperkte weerslag en 

tekorten die een grote impact hebben op de werking van de voorziening. Het Agentschap Zorg en 

Gezondheid is bevoegd een afweging van deze tekorten te maken en verder het (erkennings)

dossier op te volgen. Indien er tekorten werden vastgesteld dan worden de desbetreffende 

tekorten hier vermeld, onderverdeeld in tekorten erkenningsvoorwaarden/ SMK’s en 

kwaliteitshandboek.

� Aandachtspunten: Deze punten mogen niet gelezen worden als het niet voldoen aan een 

toepasselijke regelgeving en kunnen dus ook op basis van deze regelgeving niet afgedwongen 

worden. In enkele gevallen hebben deze te maken regelgevingen waarvoor andere 

toezichthouders bevoegd zijn (FAVV, …). In andere gevallen vraagt de inspectie enkel aandacht in 

functie van het belang van de bewoner/gebruiker of gewoon vanuit een "good practice".

U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op www.zorginspectie.be. 
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FOCUS HANDHYGIËNE

AFSPRAKEN, INFORMATIE EN VORMING

BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 20 

MB 10/12/2001, SMK 4.2

Afspraken m.b.t. handhygiëne voor het zorgpersoneel

Afspraken m.b.t. handhygiëne voor de personeelsleden (ander dan zorgpersoneel) die 
rechtstreeks in contact komen met de bewoners

KB 21/09/2004, RVT norm, B,10,d

Vaststellingen op basis van:

 rondgang

 procedure handhygiëne

 werkvoorschriften handhygiëne

 nazicht gevolgde bijscholing

Ja Nee NB

Er zijn schriftelijke afspraken m.b.t. handhygiëne

Ja Nee NB

In de schriftelijke afspraken zijn volgende elementen opgenomen:

De categorieën personeelsleden voor wie de afspraken m.b.t. handhygiëne 

gelden

De verantwoordelijke voor de naleving van de afspraken

Instructies m.b.t. handhygiëne

De verantwoordelijke bewonerszorg is eindverantwoordelijke voor de naleving van de regels wat 

ook zo is vastgelegd in de procedure.

Ja Nee NB

De afspraken m.b.t. handhygiëne zijn van toepassing op alle categorieën van het 
zorgpersoneel

Ja Nee NB

De schriftelijke afspraken bevatten instructies m.b.t.

het wassen van de handen

het ontsmetten van de handen

het gebruik van wegwerphandschoenen

basisvoorschriften inzake persoonlijke hygiëne

Ja Nee NB

Volgende basisvoorschriften inzake persoonlijke hygiëne zijn schriftelijk vastgelegd:

Geen juwelen aan handen & voorarmen/ geen polshorloges

Korte en propere nagels, geen gel of kunstnagels, geen nagellak

Korte mouwen (zowel van dienst als van burgerkledij die onder de dienstkledij 

wordt gedragen)
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Informeren van de personeelsleden

Ja Nee NB

Er zijn schriftelijke afspraken m.b.t. handhygiëne

De procedure is dezelfde voor personeel uit de zorg of ander personeel dat rechtstreeks in contact 

komt met de bewoners; enkel administratief personeel dat niet rechtstreeks in contact komt met 

de bewoners wordt niet gevat door deze procedure.

Er is onderliggend ook een werkvoorschrift met meer technische instructies (bijvoorbeeld: hoe 

handen wassen).

Ja Nee NB

In de schriftelijke afspraken zijn volgende elementen opgenomen:

De categorieën personeelsleden voor wie de afspraken m.b.t. handhygiëne 

gelden

De verantwoordelijke voor de naleving van de afspraken

Instructies m.b.t. handhygiëne

De naleving van de afspraken wordt getoetst door de verantwoordelijke bewonerszorg die 

terugkoppelt naar de hiërarchische overste voor de desbetreffende functiegroep.

Ja Nee NB

De afspraken m.b.t. handhygiëne zijn van toepassing op alle categorieën van het 
personeel dat rechtstreeks in contact komt met de bewoners (ander dan 

zorgpersoneel)

Ja Nee NB

De schriftelijke afspraken bevatten instructies m.b.t.

het wassen van de handen

het ontsmetten van de handen

het gebruik van wegwerphandschoenen

basisvoorschriften inzake persoonlijke hygiëne

Ja Nee NB

Volgende basisvoorschriften inzake persoonlijke hygiëne zijn schriftelijk vastgelegd:

Geen juwelen aan handen & voorarmen/ geen polshorloges

Korte en propere nagels, geen gel of kunstnagels, geen nagellak

Korte mouwen (zowel van dienst als van burgerkledij die onder de dienstkledij 

wordt gedragen)

Ja Nee NB NVT

De afspraken inzake handhygiëne werden bekendgemaakt aan:

nieuwe personeelsleden "zorg"

nieuwe personeelsleden (ander dan zorgpersoneel) die rechtstreeks in 

contact komen met de bewoners

Het hoofd bewonerszorg werkt gedurende 3 dagen elk personeelslid in, in dit traject zit ook een 

module HH; ook de directiemedewerker neemt dit mee op (o.a. naar mensen in het onderhoud).

Ja Nee NB

Het thema handhygiëne kwam de afgelopen twee jaar aan bod in de vorming 
voor het zorgpersoneel
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Informeren van de gebruikers/bezoekers/vrijwilligers

Beoordeling

Geen tekorten

Aandachtspunten

Het thema handhygiëne kwam de afgelopen twee jaar aan bod in de vorming 

voor de andere personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met de 

bewoners

Het thema HH komt 2 keer per jaar aan bod in het werkoverleg voor het zorgpersoneel en ook 

voor de andere personeelsgroepen minstens 1 keer per jaar. 

Zowel in 2015 als in 2016 maakte het thema het voorwerp uit van een vorming(voor 2016 gepland 
voor het najaar).

Ja Nee NB NVT

Volgende groepen worden geïnformeerd over het belang van handhygiëne:

bewoners

bezoekers

vrijwilligers

andere

Toelichting andere:

stagiairs/studenten of jobstudenten

Vrijwilligers krijgen eveneens gestructureerde informatie (o.a. a.d.h.v. de fiches van de 

bedrijfsgeneeskundige dienst). Voor bewoners en bezoekers is er nog geen specifieke informatie 

voorzien al geeft men wel aan dat HH al eens het voorwerp uitmaakte van een bespreking op de 

familieraad op de gesloten afdeling.

Bij voorkeur worden zowel bewoners als bezoekers  ingelicht over het belang van handhygiëne.

HANDHYGIËNE IN DE PRAKTIJK

Afspraken handhygiëne in de praktijk

Vaststellingen op basis van:

 rondgang

Volgende gedeelten werden bezocht: 

Alle verdiepingen (eerste, tweede en derde) en daarnaast ook de keuken en de kine.

 gesprek met 8 medewerker(s)

 observatie van 28 medewerker(s)

Tijdens het inspectiebezoek werd het personeel, dat op het moment van de rondgang in de voorziening 

op de bezochte afdeling(en) aan het werk was, geobserveerd.  De toepassing van de 

basisvoorschriften  inzake persoonlijke handhygiëne werd bij de medewerkers nagegaan voor volgende 

aspecten: 

 Handen en voorarmen zonder ringen of armbanden

 Geen polshorloges

 Korte zuivere nagels, d.w.z. geen nagellak, gel of kunstnagels

 Korte mouwen, zowel van dienstkledij als burgerkledij die onder de dienstkledij wordt gedragen
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Infrastructuur, materiaal en producten

Van zodra werd vastgesteld dat één van de geobserveerde personeelsleden zich niet hield aan deze 

algemeen geldende richtlijnen inzake persoonlijke handhygiëne werd op onderstaande vraag negatief 
gescoord.  Immers voor een doeltreffende preventie van infectieziekten dient iedereen zich ten allen 

tijde aan deze basisvoorschriften te houden. 

Aan de medewerkers werd tevens gevraagd of zij op de hoogte zijn van  het bestaan van de schriftelijke 

afspraken inzake handhygiëne en of zij weten waar zij deze desgevallend kunnen consulteren. 

Verder werd nog nagegaan op welke (systematische) wijze men opvolgt of het personeel  de afspraken 

inzake handhygiëne effectief uitvoert op de werkvloer. Indien dergelijk toezicht niet kon aangetoond 

worden, werd negatief gescoord. Immers, zonder dit toezicht loopt men het gevaar dat de afspraken niet 

strikt en consequent worden nageleefd.

Ja Nee NB NVT

Tijdens de rondgang kon worden vastgesteld dat het zorgpersoneel de 

algemeen geldende basisvoorschriften m.b.t. een goede handhygiëne 

naleeft

Tijdens de rondgang kon worden vastgesteld dat de personeelsleden 

(andere dan zorgpersoneel) die rechtstreeks in contact komen met de 

bewoners de algemeen geldende basisvoorschriften m.b.t. een goede 

handhygiëne naleven

Ja Nee NB NVT

De medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van de schriftelijke afspraken inzake handhygiëne en 

weten waar ze deze kunnen raadplegen

Zorgpersoneel

Andere personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met de 

bewoners

De toepassing  van de afspraken inzake handhygiëne wordt op systematische wijze  opgevolgd

Zorgpersoneel

Andere personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met de 

bewoners

Sinds de vorige inspectie werd de procedure aangepast zodat er nu voor alle personeelsgroepen 

periodieke controles zijn op de HH (lijsten waren beschikbaar). 
Overigens gebeurt een dubbele controle: enerzijds eentje waarbij met een snelle 

rondgang gekeken wordt of de regels worden nageleefd en anderzijds eentje meer in de diepte: 

hierbij wordt door de verantwoordelijke bewonerszorg bij (een selectie van) personeelsleden 

geobserveerd of de afgesproken regels (vb. wijze van handen wassen) ook ten gronde goed 

worden nageleefd.

De scoringslijst voor juni werd voorgelegd, hieruit wordt duidelijk dat ook vrijwilligers worden 

opgevolgd.

Tijdens de rondgang in de voorziening werd gecontroleerd of de infrastructuur  van de wastafels alle 
noodzakelijke elementen bevat voor een goede handhygiëne en ontsmetting.  Hierbij werd aandacht 

besteed aan de aanwezigheid van volgende items: 

 Vloeibare zeep 

 Wegwerphanddoekjes

 Vuilnisbak (met voetpedaal indien afgesloten)
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Beoordeling

Geen tekorten

 Geheugensteun handhygiëne

Volgende zaken werden eveneens gecontroleerd: 
 Heeft het personeel de mogelijkheid om de handen te wassen in de nabijheid van elke ruimte   

      waar zorg wordt verstrekt?

 Is er in het gemeenschappelijke sanitair overal een wastafel voorzien? 

 Heeft het personeel wegwerphandschoenen en handontsmettingsalcohol binnen handbereik 

      indien nodig? 

Een hiaat op het vlak van de infrastructuur van de wastafels of een negatief antwoord op één van 

bovenstaande antwoorden, gaf aanleiding tot het scoren van een tekort of aandachtspunt.  De nodige 
infrastructuur of materialen dienen immers aanwezig te zijn om een goede handhygiëne te kunnen 

garanderen. 

Ja Nee NB NVT

Het personeel heeft de mogelijkheid om de handen te wassen in de 

nabijheid van elke ruimte waar zorg wordt verstrekt

In het gemeenschappelijk sanitair is een wastafel voorzien

Bij elke wastafel beschikt men over:

vloeibare zeep in een dispenser

papieren wegwerphanddoekjes

geheugensteun voor handhygiëne

vuilnisbak (met voetpedaal indien afgesloten)

Ja Nee NB NVT

Voor het zorgpersoneel is handalcohol binnen handbereik indien nodig

Voor de personeelsleden (ander dan zorgpersoneel) die rechtstreeks 

contact hebben met bewoners is handalcohol binnen handbereik 

indien nodig

Voor het zorgpersoneel zijn er wegwerphandschoenen binnen 

handbereik indien nodig

Voor de personeelsleden (ander dan zorgpersoneel) die rechtstreeks 

contact hebben met bewoners zijn er wegwerphandschoenen binnen 

handbereik indien nodig

FOCUS FACTURATIE

WAARBORG
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 33

Vaststellingen op basis van:

 opnameovereenkomst

Ja Nee NB

Er wordt een waarborg gevraagd
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Beoordeling

Geen tekorten

DAGPRIJS
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 17, 29, 30, 32 

MB 9/12/2009

Dagprijs 

Korting afwezigheid: informatie in de overeenkomst

Samenstelling dagprijs: informatie in de overeenkomst

Extra vergoedingen

Vaststellingen op basis van:

 overzicht dagprijs

 opnameovereenkomst

 kennisgeving/goedkeuring Agentschap Zorg en Gezondheid

 facturen

Prijs

Eenpersoonskamer (prijs/persoon) € 46,01

Tweepersoonskamer (prijs/persoon) € 42,86

Korting afwezigheid

Bedrag

Korting bij afwezigheid van de bewoner (per dag) € 4,5

Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

De informatie in de overeenkomst ivm de korting voor niet gebruikte leveringen en diensten is conform 
artikel 34  

In geval van afwezigheid wordt er een korting gegeven

De korting geldt minstens voor de kost van de niet gebruikte 
maaltijden

De terugbetaling gaat in vanaf de eerste volle dag dat een bewoner 

afwezig is

Ja Nee NB

De omschrijving van de samenstelling van de dagprijs is conform het MB van 

09/12/2009

Het abonnement voor TV is inbegrepen in de dagprijs, dat voor telefoon en internet niet.

Ja Nee NB

Er worden extra vergoedingen aangerekend

Overzicht extra vergoedingen
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Goedkeuring/kennisgeving Agentschap Zorg en Gezondheid

Afficheren dagprijs

Aanpassing dagprijs

Beoordeling

Erkenningsvoorwaarden

Bedrag Periode

Huur koelkast € 5 per maand

Ja Nee NB NVT

De maandelijkse huurprijs voor de koelkast bedraagt maximum 

aankoopprijs/36

Ja Nee NB

De dagprijs stemt overeen met de kennisgeving aan of de goedkeuring van de 

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ja Nee NB NVT

Volgende zaken zijn duidelijk geafficheerd

Dagprijzen

Extra vergoedingen

De regeling van de voorschotten ten gunste van derden

Ja Nee NB

Er was een aanpassing van de dagprijs in het afgelopen werkjaar

De aanpassing werd vooraf aan alle belanghebbenden bekendgemaakt

De aanpassing gaat in ten vroegste dertig dagen na de kennisgeving ervan

Indexeringsmelding dd. 6/11/2015 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, prijsverhoging ging in 

per 1/1/2016.

-Tekort op BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 32: de in het woonzorgcentrum gehanteerde 

dagprijzen en extra vergoedingen, alsook de regeling van de voorschotten ten gunste van derden, 
worden duidelijk geafficheerd op een centrale plaats die toegankelijk is voor alle bewoners, 

bezoekers en personeelsleden. 

FACTURATIE
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 29, 30, 34, 35, 36

MB 9/12/2009

Vaststellingen op basis van:

 nazicht van de facturatie

Steekproef van de facturen van 2 bewoners jarig in januari.

 opnameovereenkomst

 bewijsstukken uitgaven

 afschrift apotheker
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Samenstelling factuur

Concrete facturatie en bewijsvoering

Beoordeling

Geen tekorten

De facturatie werd nagekeken aan de hand van een steekproef van de facturen die door de 

inspecteur ad random geselecteerd werden of uitgekozen werden op basis van indicaties 

voorvloeiend uit de rondgang of uit het nazicht van documenten.  

Ja Nee NB

Voor elke gebruiker wordt er maandelijks een factuur opgemaakt

Ja Nee NB NVT

De facturatie bevat volgende elementen:

de identiteit van de bewoner

het aantal dagen dat de bewoner in het woonzorgcentrum verbleven 

heeft, met opgave van de begin en einddatum van het verblijf

de gevraagde dagprijs

een gedetailleerde opgave van alle extra vergoedingen die boven op de 

dagprijs in rekening zijn gebracht (aard, aantal en bedrag)

eventuele voorschotten ten gunste van derden

in voorkomend geval, de terugbetaalde diensten en leveringen

in voorkomend geval, de al betaalde bedragen voor de afgelopen 

verblijfsperiode en de te betalen bedragen voor de volgende maand

het totale verschuldigde netto bedrag dat de bewoner moet betalen

de korting op de kost van het incontinentiemateriaal

Ja Nee NB NVT

Er worden alleen extra vergoedingen aangerekend voor diensten en 

leveringen die niet behoren tot de minimale kostprijselementen van de 

dagprijs

Er worden alleen extra vergoedingen aangerekend voor diensten en 

leveringen (niet behorend tot minimale kostprijselementen) die 

vermeld werden in de opnameovereenkomst. 

De bewijsstukken, die de uitgaven van de extra vergoedingen 

rechtvaardigen, kunnen voorgelegd worden

De bewijsstukken, die de uitgaven van de voorschotten aan derden 

rechtvaardigen, kunnen voorgelegd worden

Korting afwezigheid wordt correct toegepast (i.g.v. afwezigheid om 

andere redenen dan na opzeg of overlijden)

De korting op medicatiekosten gaat rechtstreeks naar de bewoner

FACTURATIE BIJ OPZEG
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 14

Vaststellingen op basis van:

 verklaring van de voorziening dat in de afgelopen 2 jaar er geen bewoners via een opzeg het WZC 

hebben verlaten
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Informatie in de overeenkomst over facturatie bij opzeg

Beoordeling

Geen tekorten

Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Eerste maand is proefperiode met een opzeggingstermijn van 7 

dagen

Opzeggingstermijn bedraagt maximum 30 dagen (60 dagen voor 

de beheersinstantie)

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag die volgt op de 

ontvankelijke betekening

Tijdens opzeggingstermijn wordt er geen extra 

opzegvergoeding aangerekend boven op dagprijs

De dagprijs wordt enkel aangerekend tot dag voorafgaand aan 

nieuwe bewoning

De dagprijs wordt verminderd met de bedragen van de niet

gebruikte leveringen en diensten bij de afwezigheid van de 

bewoner

FACTURATIE BIJ OVERLIJDEN
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 15

Informatie in de overeenkomst over facturatie bij overlijden

Concrete facturatie na overlijden

Vaststellingen op basis van:

 steekproef van 2 facturen van overleden bewoners

 opnameovereenkomst

Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Een termijn van 5 dagen wordt gerespecteerd of in onderling 

overleg verlengd

Gedurende de termijn waarover de nabestaanden beschikken 

om de kamer te ontruimen kan alleen de dagprijs, verminderd 

met de bedragen van de nietgebruikte leveringen en diensten, 

verder aangerekend worden

Gedurende de termijn waarover de nabestaanden beschikken 

om de kamer te ontruimen wordt de dagprijs alleen 

aangerekend tot de dag die voorafgaat aan die nieuwe 

bewoning

Indien er opslagkosten worden aangerekend aan de 

nabestaanden, in het geval dat de kamer niet binnen de 

bepaalde termijn ontruimd is, dan zijn deze opslagkosten reëel 

en aantoonbaar

Ja Nee NB NVT

Enkel 5 dagen (of verlengd in onderling overleg) na overlijden worden 

gefactureerd
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Beoordeling

Geen tekorten

Gedurende de termijn waarover de nabestaanden beschikken om de 

kamer te ontruimen wordt alleen de dagprijs, verminderd met de 

bedragen van de nietgebruikte leveringen en diensten, verder 

aangerekend

Gedurende de termijn waarover de nabestaanden beschikken om de 

kamer te ontruimen wordt de dagprijs alleen aangerekend tot de dag 

die voorafgaat aan die nieuwe bewoning

Indien er opslagkosten worden aangerekend, als de kamer niet binnen 

de bepaalde termijn ontruimd is , dan zijn deze kosten reëel en 

aantoonbaar

Indien, wat uitzonderlijk gebeurt, de kamer niet na 5 dagen ontruimd is vb. indien er geen familie 

beschikbaar is, dan gebeurt dit door de klusjesman. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.

In deze voorziening komen bewoners meestal binnen op een tweepersoonskamer en schuiven dan 

door naar een eenpersoonskamer dus er zijn veel interne transferten.

BEHEER VAN GELDEN OF GOEDEREN/ZAKGELD
BVR 24/07/2009, bijlage XII, art. 18, 29

Informatie in de overeenkomst en/of afsprakennota over beheren en bewaren van gelden of 

goederen

Beheren en bewaren van gelden of goederen in de praktijk

Zakgeld

Vaststellingen op basis van:

 opnameovereenkomst

 afsprakennota

 zakgeldfiches

Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

De informatie in de opnameovereenkomst en/of 

afsprakennota is in overeenstemming met artikel 18 m.b.t. het 

beheer van gelden en goederen

Ja Nee NB NVT

Indien de beheersinstantie in praktijk gelden of goederen van de 

bewoner beheert of bewaart dan gebeurt dit conform artikel 18

Ja Nee NB NVT

Er zijn bewoners die zakgeld krijgen

Het WZC kan de uitbetaling/besteding van het zakgeld aantonen

De bewoners ten laste van het OCMW krijgen het juiste zakgeldbedrag

Bewoners ten laste van het OCMW betalen met het zakgeld enkel 

zaken zoals voorzien in het KB van 25 april 2004

Zowel de bewoner uit de steekproef ten laste van het OCMW van Mortsel als van Borsbeek kregen 
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Beoordeling

Geen tekorten

Aandachtspunten

maandelijks 93,26 euro zakgeld.

Zij dienden hiervan te betalen o.a. steunkousen, kapper en pedicure, uitstappen, kledij, private uitgaven en 

kleine uitgaven in de cafetaria.

Goed gestructureerd overzicht beschikbaar voor alle 5 de bewoners die zakgeld krijgen van 

bestedingen en tegoeden.

 Volgens de norminterpretatie kunnen kosten voor producten die voorkomen in de RIZIV

nomenclatuur voor bandagisten en op voorschrift van een geneesheer worden aangekocht, niet 

aangerekend worden op het zakgeldtegoed maar dient dit rechtstreeks gefactureerd te worden 

aan het betrokken OCMW (vb. steunkousen); hetzelfde geldt voor medische pedicure op 

voorschrift van de huisarts.

DOCUMENTEN TER BESCHIKKING VAN INSPECTIE TER PLAATSE
WZD art. 72

Beoordeling

Geen tekorten

Ja Nee NB

Alle gevraagde documenten en gegevens werden ter beschikking gesteld

Constructieve medewerking ook in deze vakantieperiode en op een moment dat de server het 

begaf. De nodige documenten werden nagestuurd.

Het personeelslid dat normaal de facturatie doet was met vakantie maar kwam, ongevraagd door 

ZI, naar de voorziening om toelichting te geven.

BIJKOMENDE VASTSTELLINGEN

Vaststellingen op basis van:

 Rondgang en gesprek ter plaatse met de leidinggevenden

Op alle afdelingen werden baden gegeven, was er tijdens het ontbijt voldoende hulp bij de maaltijd en 

was er verder voldoende personeel op dienst bij het verlenen van de dagelijkse zorg zodat in principe 

een goed dagritme en adequate zorg kon gegarandeerd worden.

Op de eerste verdieping waren op dienst 1 verpleegkundige (vp), 2 zorgkundigen (zk), 1 als zk 

afgestudeerde vakantiehulp, dit voor 34 bewoners waaronder 2 kortverblijvers.

Op de tweede, gesloten, afdeling waren dat voor 35 bewoners, naast de hoofdverpleegkundige, 4 zk, 1 

ergo (hielp bij de maaltijd), 1 orthopedagoge en 1 student zk. 

Op de derde verdieping troffen we 1 vp en 3 zk aan voor 34 bewoners waaronder ook 2 kortverblijvers.

We maken abstractie van de logistieke en onderhoudsmedewerkers die ook op elke verdieping aanwezig 

waren.

Bijgestuurd sinds de vorige inspectie: 

 het meenemen van de zorgplanning op de zorgkarren zodat dit  tijdens het verlenen van de zorg kan 

geconsulteerd worden.

 het beveiligingen van de toegang tot de traphal op de nietgesloten afdelingen: 

wordt in overweging genomen. Installatie van zelfontsluitende deuren was lopende op dag van inspectie 

en voorlopig enkel voorzien op de gesloten afdeling.
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Beoordeling

Geen tekorten

Aandachtspunten

Eveneens een gesignaleerd werkpunt bij de vorige inspectie: het vergroten van de keuze m.b.t. het 

dagritme. Bij  de huidige bevraging bleek dat dit op de verschillende afdelingen anders geïnterpreteerd 

wordt en op 1 afdeling niet echt bewonersgericht (eerste verdieping: wat langer slapen kan in het 

weekend maar niet in de week i.f.v. de organisatie van de zorg). Derhalve blijft dit aandachtspunt 

behouden.

Verdere opvolging van de tekorten  en aandachtspunten uit de erkenningsinspectie in 2014:

 "De sanitaire cel is niet aangepast aan de behoeften van de rolstoelgebruiker bij kamer(s): de 

lavabotafel is niet aangepast aan sommige rolstoelgebruikers (hogere rolstoel)  WZC voorwaarde art. 48, 

1°,b of voorwaarde art. 48, 2°, b en RVT norm B,1,g": inmiddels werd een proefkamer ingericht met een aangepaste 

lavabo met de bedoeling uit te testen of dit beter werkt en het dan verder te veralgemenen. 

 Nachtemmers en bedpannen moeten op een hygiënische en efficiënte manier gereinigd en ontsmet 

worden: de voorziening geeft hier aan dat men inderdaad nog steeds niet over bedpanspoelers beschikt 

maar dat men nauwelijks bedpannen gebruikt en hetzelfde geldt voor toiletstoelen (strookte ook met de 

vaststellingen bij de rondgang).

Het is aangewezen het dagritme in de eerste plaats af te stemmen op de vraag van de bewoners 

en niet de organisatie van de zorg te laten prevaleren.

De inspecteur(s),

Riet Van Hoye
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