Informatie over de kostprijs van de woonzorgcentra
U betaalt vanaf 1 maart 2017 een forfaitaire dagprijs (geldig tot 28 februari 2018):
De Lisdodde vanaf
Alleenstaande
Echtpaar
15/01/2017
Dagprijs

61,23 euro

106,53 euro

Gemiddeld/maand

1.862,41 euro

3.240,28 euro

jaar

22.348,95 euro

38 883,45 euro

WOONFUNCTIE
BEGREPEN IN DE DAGPRIJS
 Basismeubilair op de kamer: bed,
nachttafel, kleerkast, stoel, zetel
 Aansluiting kabel-tv op de kamer
 Omroepsysteem voor verpleging
 Telefoon voor intern gebruik

EXTRA VERGOEDING*

 Huur TV
- Maandelijks: 8,50 euro
 Telefoon voor extern gebruik:
- Gesprekken worden individueel
bepaald.
 Huur koelkast:
Maandelijks: 8,50 euro

 Onderhoud van de kamer en van de
gemeenschappelijke lokalen
 De herstellingen van de kamer die
voortvloeien uit een gewoon gebruik
 Ter beschikking stellen en onderhoud
van beddengoed en toiletlinnen
 De verzekeringspolissen voor de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering en alle
verzekeringen die het Sociaal Huis
Mechelen overeenkomstig de wetgeving
heeft aangegaan, met uitzondering van
elke persoonlijke verzekering voor de
bewoner.

De Lisdodde

Frans Broersstraat 1, 2800 Mechelen

tel. 015 47 81 00

ZORGFUNCTIE
BEGREPEN IN DE DAGPRIJS

 Basispakket persoonlijke toiletartikelen
(zeep, shampoo, tandpasta, toiletpapier)

 Aangestelde en coördinerend arts,
verpleegkundige, verzorgende en
paramedische activiteiten

 Verzorgingsmateriaal zoals
ontsmettingsmiddelen, kompressen, voor zover ze begrepen zijn in de
zorgforfait.
 Incontinentiemateriaal
 Palliatieve begeleiding

De Lisdodde

EXTRA VERGOEDING*
 Bijdragen ziekenfonds en
zorgverzekering
 Persoonlijke toiletartikelen niet
behorend tot het standaardpakket en al
dan niet op doktersvoorschrift:
medicinale zeep, shampoo, tandpasta
 Geneesheer naar keuze
 Honoraria externe zorgverstrekkers:
tandarts, oogarts,  Kosten van medicatie
 Hospitalisatiekosten en labo onderzoeken
Bewoners ten laste van het Sociaal
Huis dienen bij opname in een
ziekenhuis een meerpersoonskamer te
nemen.
 Kosten voor hulpmiddelen zoals
hoorapparaat, bril, tandprothesen,
rolstoel, krukken, (Eventuele tussenkomsten mogelijk op
voorafgestelde vraag).
 Vervoerskosten die verband houden
met de gezondheid van de bewoner.
 Materiaal dat buiten het forfait valt
zoals glucostrips, speciale elastische
windels (Dauerbinde), speciale dure
kompressen (Allevyn), persoonlijke
hulpmiddelen voor tensapparaat,  Begrafeniskosten
 Opslagkosten niet afgehaalde
persoonlijk bezittingen na overlijden:
10,00 euro / m³/maand

Frans Broersstraat 1, 2800 Mechelen

tel. 015 47 81 00

LEEFFUNCTIE
BEGREPEN IN DE DAGPRIJS
 Was bed en bad linnen

 Was persoonlijk kleding

 Maaltijden: ontbijt, middagmaal en
avondmaal
- Extra ’s avonds aangeboden: o.m.
fruitsap, yoghurt, - Drinkbaar water: onbeperkt
- Dieetmaaltijden met voorschrift

Vermindering van 6,50 euro op de
dagprijs bij ziekenhuisopname of
afwezigheid van 24 u, indien minstens 24
u op voorhand gemeld.
 Animatie – recreatie en
therapeutische activiteiten zonder
aantoonbare meerkost





EXTRA VERGOEDING*

Kosten voor droogkuis
 Maaltijden bezoekers:
- Middagmaal: 6,00 euro
- Avondmaal:
3,00 euro
- Feestmaaltijd: 14,00 euro
- Familiefeest: 18,00 euro (aperitief,
2 glazen drank inbegrepen)
- Extra drank op individuele vraag
buiten de maaltijden
 Supplementaire voedingsproducten op
individuele vraag

 Collectief vervoer georganiseerd door
het WZC in samenwerking met DAV :
1,00 euro per rit

Occasionele uitstappen of optredens
georganiseerd door het WZC die een
meerkost vertegenwoordigen.
 Alle kosten die verband houden met
het houden van een huisdier.
 Occasionele uitstappen of optredens
georganiseerd door het WZC die een
meerkost vertegenwoordigen.
 Kapper:
- Knippen:
8,90 euro
- Watergolf:
9,65 euro
- Permanent:
27,05 euro
- Kleuren:
35,67 euro
- Plix:
1,95 euro
- Lak:
1,00 euro
- Balsem
1,95 euro
 Pedicure:
11,24 euro
Extra vergoeding en voorschotten ten gunste van derden, dienen door de bewoner zelf
betaald te worden en komen op de verblijfsfactuur.
Het zakgeld voor bewoners die de volledige kostprijs niet kunnen betalen, bedraagt vanaf
1 juni 2017 96,00 euro per maand. Bij zelfbetalenden of bewoners, waarvoor de familie
het zakgeld beheert, kan er ook een gelijkaardig bedrag gebruikt worden voor activiteiten
waar de bewoner aan deelneemt.

De Lisdodde
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