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InleIdIng

Kiezen voor een rusthuis is een ingrijpende en belang-

rijke beslissing die men goed moet voorbereiden. Er zijn 

heel wat rusthuizen en allen zijn ze verschillend. De juis-

te keuze maken is niet makkelijk. 

HOME-INFO is een organisatie die ouderen, hun familie 

en professionelen helpt bij het zoeken naar een residen-

tiële ouderenvoorziening door het geven van informa-

tie, advies en oriëntatie over:

• alle residentiële ouderenvoorzieningen (woonvor-

men) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

arrondissement Halle-Vilvoorde. Residentiële woon-

vormen zijn zowel rusthuizen (in Vlaanderen “woon-

zorgcentra” genoemd), rust- en verzorgingsinstellin-

gen, serviceflats als alternatieve formules zoals dag -

verzorgingscentra, kortverblijf, enz…

1

• welke de kwaliteit is van deze voorzieningen, 

• belangrijke gegevens van algemene aard betreffende 

de wetgeving, het afsluiten en ondertekenen van een 

overeenkomst bij de opname, het huishoudelijk regle-

ment (in Vlaanderen “interne afsprakennota”), de be-

talingsmodaliteiten, enz…

Ook is sinds januari 2009 binnen Home-Info een wer-

king rond de problematiek van ouderenmis(be)hande-

ling opgestart nl. het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)

handeling. Ouderen, zowel zij die thuis wonen als zij die 

in een residentiële voorziening verblijven, hun familie, 

hulpverleners kunnen er terecht voor advies of hulpver-

lening wanneer ze geconfronteerd worden met proble-

men rond ouderenmis(be)handeling.



2

1110

Welke verschIllende resIdentIële Woonvormen 
zIjn er

• Rusthuis (ROB)/woonzorgcentrum
Een rusthuis is een collectieve woonvorm waar perso-
nen ouder dan 60 jaar (in Brussel) of 65 jaar (in Vlaande-
ren) opgenomen worden en er dagelijkse hulp, verzor-
ging en begeleiding kunnen krijgen. 
In Vlaanderen spreekt men niet meer van rusthuis maar 
gebruikt men een nieuwe naam nl. woonzorgcentrum.

• Rust- en Verzorgingstehuis (RVT)
In een rust- en verzorgingstehuis kan men terecht wan-
neer men zwaar zorgbehoevend is. De graad van zorg-
behoevendheid wordt gemeten met de KATZ-schaal. Dit 
is een schaal waar aan de hand van een aantal criteria 
nagegaan wordt hoeveel zorgen men nodig heeft zoals: 
zich zelfstandig kunnen kleden, eten, wassen, verplaat-
sen, gebruik maken van het toilet,…. Ook is een genees-
kundig attest noodzakelijk. De KATZ-schaal wordt door 
de behandelende arts of verpleegkundige ingevuld. 
In de meeste rusthuizen zijn een aantal rust- en verzor-
gingsbedden geïntegreerd. Voor een RVT-bed wordt 
vanwege de overheid een hoger zorgforfait (zie p. 19)
toegekend omdat er voor deze bewoners meer perso-
neel nodig is voor de verzorging en de verpleging. 
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• Serviceflat (in de toekomst zal men in  
Vlaanderen spreken van ‘assistentiewoning’)
Dit zijn flatjes of appartementen voor ouderen die nog 
zelfstandig kunnen wonen en geen continue verzor-
ging of permanent toezicht nodig hebben. Een service-
flat biedt een beschermde woonomgeving en er is een 
oproepsysteem waar de bewoner, zowel overdag als  
’s nachts, gebruik van kan maken in geval van nood. 
Men kan elke dag een warme maaltijd krijgen. Andere 
diensten zoals poets-, gezins-, of verpleegkundige hulp 
worden niet noodzakelijk georganiseerd door de be-
heerder van de serviceflat, maar kunnen van buitenaf 
georganiseerd worden. De bewoner kiest zelf de dien-
sten waarop hij beroep wil doen. 

• Dagverzorgingscentrum
In een dagverzorgingscentrum kan een oudere persoon, 
enkel overdag opgevangen en verzorgd worden.  
Dit kan gaan van één dag tot meerdere dagen. Men krijgt 
er ’s middags een warme maaltijd en indien nodig wor-
den er verpleegkundige zorgen, revalidatie en psycholo-
gische ondersteuning gegeven. Ook is er animatie, 
waardoor men zich op een creatieve manier kan ont-
spannen en makkelijk sociale contacten kan leggen. 
Sommige dagverzorgingscentra organiseren ook het 
vervoer van en naar het centrum. 

• Kortverblijf
Is een tijdelijke opvang van een zorgbehoevende per-
soon in een rusthuis. Hij/zij maakt er gebruik van alle 
diensten waar ook de vaste bewoners gebruik van ma-
ken: maaltijden, verzorging, animatie, kinesitherapie. 
Bij de dienst maatschappelijk werk van zijn ziekenfonds 
kan men vernemen voor welk bedrag en welke periode 
men een tussenkomst kan bekomen van het zieken-
fonds. Kortverblijf heeft vooral de bedoeling om de man-
telzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers zijn mensen 
die onbetaald en langdurig zorgen voor een oudere per-
soon waarmee ze een persoonlijke band hebben.
In de rusthuizen erkend door de GGC (tweetalige voor-
zieningen) en de COCOF (Franstalige voorzieningen) is 
de maximale verblijftijd 3 maanden per jaar. In de  rust-
huizen erkend door de Vlaamse Gemeenschap is kort-
verblijf mogelijk gedurende  maximum 60 opeenvolgen-
de dagen en met een maximum van 90  dagen per jaar.

• Nachtopvang
Dit is een vorm van dienstverlening waarbij een oudere 
persoon die thuis verzorgd wordt ’s nachts kan opgevan-
gen worden. Ofwel komt er een vrijwilliger of een gediplo-
meerde verzorgende aan huis, ofwel wordt de zorgbehoe-
vende oudere opgevangen in een rusthuis in de regio.

• Andere woonvormen
Zie pagina 42

2. Welke verschillende residentiële Woonvormen zijn er
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BelangrIjke vragen en antWoorden

• Aan welke normen moeten de rusthuizen  
beantwoorden?
De rusthuizen en RVT’s moeten aan een aantal voor-
waarden en normen voldoen om een erkenning te beko-
men. 
Naargelang de erkenning zijn in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest drie verschillende regelgevingen van toe-
passing: deze van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie (tweetalige instellingen), van de 
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF - Franstalige 
instellingen) en deze van de Vlaamse Gemeenschap 
(Nederlandstalige instellingen). 

• normen van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie: ordonnantie van 24/04/2008,  
uitvoeringsbesluit van 03/12/2009

• normen van de Franse Gemeenschapscommissie:  
decreet van 22/03/2007,  
uitvoeringsbesluit van 02/04/2009

• normen van de Vlaamse Gemeenschap:  
decreet van 13/03/2009,  
uitvoeringsbesluit van 24/07/2009
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• Wat betaal ik per dag in een rusthuis?
De dagprijs in een rusthuis of een RVT ligt ongeveer tus-
sen € 36,00 en € 60,00. Deze dagprijs is opgenomen in 
de overeenkomst tussen de bewoner en het rusthuis.  
In de dagprijs zijn de kosten van huisvesting, maaltijden 
en verzorging inbegrepen. Het incontinentiemateriaal is 
eveneens in de dagprijs inbegrepen. Daarnaast kunnen 
nog een aantal supplementen (pedicure, kapper, was-
sen van het persoonlijk linnen, drank buiten de maaltij-
den, enz…) aangerekend worden maar deze moeten uit-
drukkelijk in de overeenkomst vermeld worden.

• Kan het rusthuis de dagprijs vrij bepalen?
Als een nieuw rusthuis start moet het een prijsvoorstel 
doen bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie. Deze dienst moet over de voorgestelde dag-
prijs een akkoord of een weigering geven.
Het rusthuis kan de prijs verhogen door een index-
aanpassing. Deze moet enkel ter kennisgeving aan de 
overheid doorgegeven worden. Iedere andere prijsver-
hoging moet aangevraagd worden bij de FOD Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie dat hierover een ak-
koord of een weigering kan geven. 
Een prijsaanpassing gaat op zijn vroegst in 30 dagen na 
kennisgeving ervan aan de bewoner, of in voorkomend 
geval, zijn vertegenwoordiger.

• Hoe komt de dagprijs tot stand?
De dagprijs wordt overwegend bepaald door de volgen-
de kostengroepen:
• personeelskosten: deze vormen de belangrijkste 

uitgavenpost en maken ongeveer 70% uit van de 
totale kosten,

• werkingskosten zoals voeding, verzorgingsmateriaal,  
kantoorbenodigdheden enz…,

• uitrustingskosten zoals tilliften, hoog-laagbaden,  
kinesitherapieapparatuur…,

• financieringskosten als afbetalingen en interesten,
• afschrijvingen.

• Wat staat er allemaal in de factuur?
Op het einde van de maand krijgt iedere bewoner de  
factuur waarin de volgende elementen opgenomen zijn:
• de dagprijs,
• het aantal verblijfsdagen, 
• een gedetailleerde opsomming van de supplementen. 
• de voorschotten die het rusthuis heeft betaald aan 

derden, in naam van de bewoner.

3. Belangrijke vragen en antWoorden
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• Is er een terugbetaling van het ziekenfonds?
Er is geen tegemoetkoming van het ziekenfonds in de 
dagprijs van een rusthuis. Er is wel een tussenkomst van 
het ziekenfonds voor doktersprestaties en geneesmid-
delen.

• Is er een tussenkomst van de Vlaamse  
Zorgverzekering?
De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse 
Overheid. De bedoeling is zorgbehoevende ouderen, 
die thuis wonen of in een rusthuis verblijven, financieel 
te steunen. In Vlaanderen is de zorgverzekering ver-
plicht voor iedereen vanaf 25 jaar. Inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vrijwillig aan-
sluiten bij de zorgverzekering. Zodra men opgenomen 
wordt in een rusthuis is er na aanvraag een tussenkomst 
van € 130,00/maand in alle Brusselse rusthuizen en de 
rusthuizen in Vlaanderen. Indien u thuis woont en zwaar 
zorgbehoevend bent kan u eveneens van de Vlaamse 
Zorgverzekering een maandelijkse tussenkomst van 
€ 130,00/maand ontvangen om de thuiszorgdiensten te 
betalen of om hulpmiddelen aan te kopen. 

• Wat is het zorgforfait?
Het rusthuis ontvangt per bewoner een forfait van het 
RIZIV. Het bedrag van het forfait is afhankelijk van de 
graad van zorgbehoevendheid van de bewoner en wordt 
uitbetaald via het ziekenfonds. Om aanspraak te kun-
nen maken op het forfait moet het rusthuis beschikken 
over voldoende verplegend en verzorgend personeel. 
De graad van zorgbehoevendheid wordt bepaald aan de 
hand van de Katz-schaal.

• Wat is de tegemoetkoming hulp aan bejaarden?
Dit is een tegemoetkoming door het Ministerie van  
Sociale Zaken voor personen met een handicap van  
65 jaar of ouder, bij wie de dagdagelijkse activiteiten 
moeilijker verlopen. De aanvraag gebeurt bij het ge-
meentebestuur aan de hand van speciale formulieren. 
Deze formulieren worden samen met de huisarts inge-
vuld en verstuurd naar het Ministerie van Sociale Zaken.

• Moet ik een waarborg betalen bij de opname?
In de meeste rusthuizen wordt een waarborg gevraagd.  
Deze mag niet meer bedragen dan 30 maal de dagprijs 
en moet op een aparte rekening worden geplaatst.  
De interesten zijn bestemd voor de bewoner. 

3. Belangrijke vragen en antWoorden
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• Kan ik veranderen van rusthuis?
Een bewoner kan autonoom beslissen naar een ander 
rusthuis te gaan en de overeenkomst met het rusthuis 
te verbreken mits het respecteren van een opzegter-
mijn. Deze kan 30 dagen of 15 dagen zijn naargelang het 
rusthuis erkend is door de Vlaamse Gemeenschap, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 
of de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). De 1ste 
maand van de opname is een proefperiode: gedurende 
die 1ste maand is de opzegtermijn beperkt tot 7 dagen. 
De bewoner die naar een ander rusthuis wil is niet  
verplicht de reden te geven waarom hij/zij het rusthuis 
verlaat. 

• Wat bij tijdelijke afwezigheid door ziekte of vakantie?
Indien u in een rusthuis verblijft erkend door de  
Gemeenschappelijke- of de Franse Gemeenschapscom-
missie kan er, in geval van een ziekenhuisopname of een 
ononderbroken én aangekondigde afwezigheid van 
meer dan 7 dagen, een vermindering van de dagprijs 
toegepast worden. De voorwaarden en het bedrag van 
de vermindering moeten opgenomen zijn in het huis-
houdelijk reglement of in de overeenkomst. 
In een rusthuis erkend door de Vlaamse Gemeenschap 
wordt de dag prijs verminderd vanaf de 1ste dag van af-
wezigheid. De vermindering bedraagt minstens de prijs 
van de niet gebruikte maaltijden. 

• Mag ik mijn eigen meubels meebrengen?
In de meeste rusthuizen mogen de bewoners geheel of 
gedeeltelijk hun kamer inrichten met eigen meubels, 
met uitzondering van het bed. Indien de bewoner dit 
niet kan of wil, moet de instelling kosteloos minstens de 
volgende meubels voorzien: een bed, een hang- en leg-
kast, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een leun-
stoel.

• Wat met het bedlinnen in het rusthuis?
Lakens, dekens en matrassen moeten door het rusthuis 
voorzien worden en eveneens onderhouden. 

• Wat met het wassen van het persoonlijk linnen?
Voor het wassen van persoonlijk linnen zijn er twee mo-
gelijkheden: ofwel gebeurt dit door de familie ofwel door 
het rusthuis. Indien het rusthuis instaat voor het wassen 
van het persoonlijk linnen zal dit bijna altijd aangerekend 
worden als een supplement. 

• Mag ik in het rusthuis mijn huisarts behouden?
Elke bewoner van een rusthuis mag vrij een huisarts kie-
zen. In dringende gevallen kan het rusthuis zelf een arts 
contacteren. Ook indien één of meer artsen aan het 
rusthuis verbonden zijn, mag men vrij zijn eigen huis-
arts kiezen. Uw huisarts moet natuurlijk bereid zijn om 
naar het rusthuis te komen.

3. Belangrijke vragen en antWoorden
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• Mag ik kinesist, kapper, pedicure zelf kiezen?
Verblijft u in een rusthuis dan mag u, indien u dat wenst, 
zelf een kinesist kiezen. U moet de behandeling wel zelf 
betalen. Met een doktersvoorschrift is er een gedeelte-
lijke terugbetaling van het ziekenfonds. Verblijft u in een 
RVT (rust- en verzorgingstehuis) dan kan u niet kiezen 
omdat de kinesist deel uitmaakt van de vaste perso-
neelsequipe. Dit is inbegrepen in de dagprijs zodat u 
hier niet voor moet betalen. De be woner mag verder een 
eigen kapper, pedicure kiezen. 

• Mag ik mijn huisdier meenemen naar het rusthuis? 
In sommige rusthuizen mag de bewoner een huisdier 
meebrengen. Meestal is dan wel de voorwaarde dat de 
bewoner er zelf voor zorgt. Volgens de normen mogen 
dieren wel geen toegang hebben tot de keuken, lokalen 
waar voedsel bewaard wordt, de verzorgingslokalen en 
de lokalen voor voorbereiding/verdeling van genees-
middelen. 

• Is er inspraak binnen het rusthuis?
In ieder rusthuis moet een participatieraad (gebruikers-
raad in Vlaanderen) opgericht worden. In de rusthuizen 
erkend door de GGC of de COCOF zetelen de bewoner of 
zijn vertegenwoordiger. Binnen de raad kunnen advie-
zen uitgebracht worden over alle aangelegenheden be-

treffende de werking van het rusthuis. In de rusthuizen 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap moeten de be-
woners steeds minstens de helft van de aanwezigen uit-
maken. Familieleden of mantelzorgers (zie p.13) kunnen 
er ook deel van uitmaken.

• Wat bij klachten of problemen in het rusthuis?
Met vragen of klachten in het rusthuis kan u terecht bij 
de directeur (in de rusthuizen erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap is er een aangeduide klachtenbehande-
laar) en bij de inspectiediensten. Indien u een klacht 
neerlegt bij de directeur of de klachtenbehandelaar 
moet deze de bewoner informeren over welk gevolg aan 
de klacht gegeven werd. 

Verblijft u in een rusthuis in Brussel dan kan u met  
vragen, klachten of problemen ook terecht bij het  
Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, een 
dienst van Home-Info 02/511 91 20. 

Verblijft u in een rusthuis dat een erkenning heeft bij de 
Vlaamse Gemeenschap dan kan u eveneens contact op-
nemen met de Woonzorglijn 078/15 25 25.

3. Belangrijke vragen en antWoorden
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• Mag ik roken in het rusthuis?
In de rusthuizen mag er niet gerookt worden in de ge-
meenschappelijke ruimtes. Wel moet er een afzon-
derlijk rooklokaal zijn dat voorzien is van een rook-
afzuigsysteem. Er bestaan nog rusthuizen waar men 
mag roken in de individuele kamers, maar niet in 
bed omwille van de veiligheid. In het huishoudelijk 
regelement/afsprakennota moet duidelijk uitgelegd zijn 
welke de afspraken zijn omtrent het roken binnen het 
rusthuis.

• Wat met de wachtlijsten? 
In de meeste rusthuizen zijn er wachtlijsten. Soms 
is er een algemene wachtlijst en een actieve of drin-
gende wachtlijst. De algemene wachtlijst bevat 
kandidaat-bewoners die nog niet onmiddellijk wil-
len opgenomen worden, maar die zich voor het geval 
ze zorgbehoevend worden hebben laten inschrijven.  
De actieve wachtlijst is een dringende wachtlijst. Hierop 
staan enkel kandidaat-bewoners die opgenomen wen-
sen te worden zo gauw er een plaats vrij is. 

Bespreek met het rusthuis hoe de wachtlijst werkt:  
moet de toekomstige bewoner zelf contact opnemen 
met het rusthuis als ze echt wensen opgenomen te wor-
den of contacteert het rusthuis de bewoner? 

Sommige voorzieningen houden rekening met de graad 
van zorgbehoevendheid en soms zijn er ook voorrangs-
regels voor de bewoners van de eigen gemeente. 

3. Belangrijke vragen en antWoorden
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Bij de opname moeten een overeenkomst en een huis-
houdelijk reglement ondertekend worden. Lees de over-
eenkomst en het huishoudelijk reglement aandachtig 
alvorens te ondertekenen. Zijn er onduidelijkheden of 
hebt u vragen hierbij, neem dan contact op met Home-
Info op het nr. 02/511 91 20.

• De overeenkomst.
De overeenkomst is een contract tussen het rusthuis en 
de bewoner dat afgesloten wordt vóór de opname en 
onder meer de volgende elementen moeten er in opge-
nomen zijn: 
• de dagprijs en wat hierin begrepen is,
• een opsomming van de diensten waarvoor een extra 

vergoeding moet betaald worden zoals het wassen 
van het persoonlijk linnen, kapper, pedicure, enz…,

• wie voor de betaling instaat,
• het bedrag van de eventuele waarborgsom,
• de ontslagregeling: opzegtermijn wanneer u naar een 

ander rusthuis wil, en wat er gebeurt bij een overlij-
den.

rechten en plIchten4
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• Het huishoudelijk reglement. 
Het huishoudelijk reglement geeft uitleg over:
• de wederzijdse rechten en plichten van bewoners en 

rusthuis,
• het opname- en ontslagbeleid,
• de inspraak,
• het beheer en het toezicht,
• de dagindeling.
Het huishoudelijk reglement of elke wijziging moet voor 
ontvangst en akkoord ondertekend worden door de be-
woner. 

• Mag het rusthuis het beheer van gelden en 
goederen van de bewoner overnemen?
Het is absoluut verboden voor de bewoner om, hetzij bij 
de opname, hetzij later, het beheer van zijn gelden en 
goederen aan het rusthuis/RVT of aan het personeel toe 
te vertrouwen. De vrijheid over het beheer van gelden 
en goederen kan wel beperkt worden indien het OCMW 
steun verleent aan de bewoner of als een voorlopige be-
windvoerder is aangeduid.

• Wat is lastgeving/gevolmachtigde  
vertegenwoordiger?
Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend 
dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen finan-

ciële middelen te beheren. Op dat moment kan een ge-
volmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. 
Dit is een vertrouwenspersoon die de lastgeving op 
zich neemt. Een lastgeving is een contract waarbij een  
persoon (volmachtgever of lastgever) aan een ander per-
soon (volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft 
in zijn naam één of meer juridische handelingen te stel-
len, dit onder de vorm van een volmacht. Het contract 
geeft de lasthebber bijvoorbeeld het recht om in naam 
van de oudere zijn pensioen te innen, huuropbrengsten 
te ontvangen, enz… De lasthebber kan het huis of ande-
re onroerende goederen echter niet verkopen. Dit moet 
altijd via een notariële akte gebeuren waardoor de last-
hebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroerende 
goederen.
De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of intrek-
ken en moet hiervoor geen verantwoording afleggen. 

• Wat is een voorlopige bewindvoerder?
Indien de oudere onbekwaam is zijn goederen te be-
heren kan in het kader van de bescherming van de 
goederen van personen, een voorlopige bewindvoer-
der aangesteld worden. De aanvraag voor een voorlo-
pige bewindvoerder moet gebeuren bij de vrederechter.  
De wet (3 mei 2003) voorziet dat bij voorkeur een fami-
lielid wordt aangeduid om deze taak op zich te nemen.  

4. rechten en plichten
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Uit de praktijk blijkt dat vaak een advocaat of een nota-
ris wordt aangeduid. De voorlopige bewindvoerder mag 
niet gekozen worden onder de bestuurs- of personeels-
leden van het rusthuis waar de persoon zich bevindt.  
De jaarlijkse vergoeding toegekend aan de bewindvoer-
der mag niet hoger zijn dan 3% van de inkomsten van de 
beschermde persoon.

• Wat als ik de prijs van het rusthuis niet kan 
betalen?
Als de oudere onvoldoende middelen heeft, kan hij een 
beroep doen op het OCMW. Het OCMW zal financieel 
tussenkomen indien na onderzoek blijkt dat de eigen 
middelen (ook de spaargelden) van de oudere niet vol-
staan. Alvorens een tussenkomst te verlenen zal het 
OCMW nagaan in hoeverre de verblijfskosten kunnen 
teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen. 
De onderhoudsplichtigen kunnen slechts tot een be-
paald bedrag aangesproken worden. Het bedrag van de 
onderhoudsplichtige bijdrage die kinderen moeten be-
talen wordt bepaald volgens een uniforme schaal. Deze 
schaal houdt rekening met het netto-belastbaar inko-
men van de onderhoudsplichtige en zijn echtgenoot/
echtgenote én het aantal kinderen ten laste. 

• Wie is onderhoudsplichtig?
• de echtgenoot of echtgenote, 
• de kinderen en schoonkinderen,
• kleinkinderen, maar dit is uitzonderlijk en  

niet verplicht, 
• er bestaat geen onderhoudsplicht tussen broers en 

zussen, neven en nichten. 

Indien het OCMW een financiële tussenkomst verleent 
en de betrokken oudere heeft onroerende goede-
ren, dan kan het OCMW een hypothecaire inschrijving  
nemen op de onroerende goederen. Het OCMW hoeft 
hiervoor geen toestemming te krijgen van de oudere.  
De oudere kan dan ook niet het onroerend goed verko-
pen zonder medeweten van het OCMW.

• Wanneer heb ik recht op zakgeld?
Als de oudere onvoldoende middelen heeft en het 
OCMW financieel tussenkomt in de verblijfskosten dan 
heeft de bewoner recht op zakgeld. Met dit zakgeld kan 
hij/zij iets extra kopen voor zichzelf. Het bedrag van het 
zakgeld is minimum € 1.075,59 per jaar (€ 89,63 per 
maand, februari 2012). 

4. rechten en plichten
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Het zoeken naar een rusthuis is niet makkelijk. Het toe-
komstige rusthuis wordt immers de ‘leefomgeving’ die 
de ‘thuis’ vervangt en waar men zich goed en gelukkig 
moet voelen. Het is evident dat deze keuze niet zomaar 
mag gebeuren, doch grondig voorbereid moet worden. 
Iedere instelling is verschillend, dit niet alleen qua prijs 
en wooncomfort, doch ook qua architectuur en infra-
structuur, het leefklimaat, de zorgverlening, enz… Het is 
bijgevolg belangrijk dat er goed nagedacht wordt bij de 
keuze van een rusthuis en dat men zich goed informeert. 

Als men een rusthuis zoekt is het niet alleen goed om 
weten hoe het gebouw (kamers, restaurant, cafetaria, …) 
eruit ziet, maar ook welke de kwaliteit van de maaltijden 
is, de vriendelijkheid van het personeel, het respect voor 
de privacy en de autonomie, welke animatie er georgani-
seerd wordt, hoe de communicatie met bewoner en met 
de familie verloopt, enz…

Alvorens een keuze te maken:
• contact opnemen met Home-Info voor uitgebreid  

advies over de kwaliteit van de voorzieningen die in 
aanmerking kunnen komen,

• geen overhaaste beslissing nemen doch verschillende 
voorzieningen bezoeken en deze met elkaar vergelij-
ken,

hoe een rusthuIs kIezen5
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Bij het bezoek aan het rusthuis:
• vooraf een lijstje maken met alle aandachtspunten en 

vragen die men wil bespreken,
• extra aandacht besteden aan de houding/visie van  

directie en personeel,
• tracht een gesprek te hebben met enkele bewoners,
• een uitgebreide rondleiding vragen in het rusthuis en 

zich niet beperken tot het bezoeken van de enige vrije 
kamer.

• Lijst met aandachtspunten: 
Hierbij vindt u een lijst met aandachtspunten die u kan 
gebruiken wanneer u een rusthuis gaat bezoeken. Neem 
deze lijst mee zodat u onmiddellijk kan aankruisen of u 
iets positief of negatief vond. 

Lijst vragen en aandachtspunten Positief Negatief

1. Vragen over de prijs + —

Prijs per dag?

Welke supplementen worden  
aangerekend:

• persoonlijke was

• kapper

• pedicure

• verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid

• andere zoals, TV, kabel, internet, 
enz…

Is er een proeftermijn voorzien in de 
overeenkomst? (wettelijk verplicht)

Wordt er een voorschot gevraagd?

Hoe wordt het voorschot verrekend?

Wordt er een waarborg gevraagd?

Staat de waarborg op een speciale 
rekening? (wettelijk verplicht)

Wordt er bij afwezigheid (hospitalisa-
tie, vakantie,…) een korting op de 
dagprijs toegekend, hoeveel bedraagt 
deze korting?

Hoeveel dagen worden nog aan-
gerekend na overlijden?

5. hoe een rusthuis kiezen
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2. Inrichting en meubilair + —

Kunnen er eigen meubelen  
meegebracht worden?

Mag er iets opgehangen worden in  
de kamer?

Is het meubilair aangepast aan 
zorgbehoevende ouderen?

Is er een telefoonaansluiting/internet-
aansluiting voorzien?

Is er een aangepast bad voorzien voor 
zorgbehoevende bewoners?

Hoe vaak wordt de kamer gepoetst?

3. Maaltijden + —

Is er keuzemogelijkheid bij middag-
maal, avondmaal?

Is er keuze om in de kamer of in het 
restaurant de maaltijden te gebruiken?

Is er een koffieronde ’s namiddags?

Wordt er voor het slapengaan nog een 
melkbereiding of drankje aan geboden?

4. Verzorging + —

Wordt er rekening gehouden met de 
gewoontes van de bewoner: uur van 
opstaan, slapen gaan, maaltijden?

Welke zorgen worden geboden?

Hoeveel personeelsleden zijn er  
’s nachts aanwezig? Zijn het verzor-
genden of verpleegkundigen? 

Wordt er met specifieke afdelingen 
gewerkt bijvoorbeeld voor demen-
terende bewoners?

Welke kwaliteit van incontinentie-
materiaal wordt er gebruikt? Krijgt 
iedereen hetzelfde incontinentie-
materiaal of wordt er gekeken naar de 
specifieke noden? 

5. Animatie + —

Welke animatie, uitstappen, activitei-
ten worden er georganiseerd?

Is er een cafetaria, internetruimte, 
hobbykamer, kapsalon, …?

Functioneert er een participatieraad/
gebruikersraad (wettelijk verplicht)?

5. hoe een rusthuis kiezen
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6. Vrijheid + —

Mag ik het rusthuis vrij verlaten?

Kan ik mijn huisarts zelf kiezen?

Kan ik mijn pedicure en kapster  
zelf kiezen?

Is er mogelijkheid tot beleving van  
de eigen filosofische, godsdienstige 
en politieke overtuiging en in welke 
mate?

Kan ik vrij en op elk moment bezoek 
ontvangen?

Bij wie kan ik terecht met vragen/
klachten?

7. Algemeen + —

Vraag een huishoudelijk reglement /
interne afsprakennota en een overeen-
komst om thuis te lezen. Laat u niet 
overrompelen door de charmes van 
het eerste onthaal. Observeer hoe 
men reageert op uw concrete vragen 
en beslis voor uzelf of u voldoende 
duidelijke antwoorden gekregen heeft.

Vraag een rondleiding in het rusthuis: 
let op netheid, frisheid en sfeer, wordt 
u gegroet door het personeel?

Let op de houding van de directie,  
het personeel: wordt er op de deur 
geklopt alvorens het binnengaan van 
de kamer, hoe worden de bewoners 
aangesproken?

Krijgt u een duidelijk antwoord op  
uw vragen of wordt u afgewimpeld?

Heldere, eenvoudige, directe en 
concrete antwoorden zijn een posi-
tieve indicatie. Rond de pot draaien, 
algemeenheden, wrevel en te weinig 
tijd zijn negatieve indicaties

5. hoe een rusthuis kiezen
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klachten of proBlemen In de rusthuIzen6
Ouderen die in een Brussels rusthuis of een rust-en 
verzorgingstehuis verblijven en klachten of problemen 
hebben, kunnen terecht bij het Brussels Meldpunt 
Ouderenmis(be)handeling. 
 
Dit Meldpunt is ingebed binnen de organisatie Home- 
Info en is bereikbaar op hetzelfde telefoon nummer 
02/511 91 20 en hetzelfde adres.

brusselomb@misc.irisnet.be
www.home-info.be

Gaat het over klachten in een rusthuis (woonzorgcen-
trum) in het arrondissement Halle-Vilvoorde of in Vlaan-
deren, dan kan men terecht bij de Woonzorglijn op het 
nr. 078/15 25 25 
elke werkdag van 9u tot 12u
Koning Albert-II-laan 35 bus 33
1030 Brussel

woonzorglijn@vlaanderen.be
www.woonzorglijn.be
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andere Woonvormen7
• Abbeyfield-wonen of groepswonen
Dit is een woonformule waarbij een aantal valide oude-
ren samenwonen in één huis. Ieder heeft zijn eigen ka-
mer of studio, maar er zijn gemeenschappelijke ruimten 
zoals keuken, zit kamer, wasruimte. De bedoeling is van 
elkaars gezelschap te genieten en eenzaamheid voorko-
men. De bewoners beslissen zelf wie er in het huis komt. 
De kandidaten komen zich voorstellen of kunnen een 
tijdje op proef komen wonen.
In de huurprijs zijn gewoonlijk schoonmaak, herstellin-
gen en een dagelijkse maaltijdvoorziening inbegrepen. 

• Serviceflats / Assistentiewoning (zie p.12)

• Kangoeroewonen
Hier woont een oudere persoon of een ouder echtpaar 
in eenzelfde woning met een jong gezin of alleenstaan-
de persoon. Ieder heeft zijn eigen verdieping maar de 
bedoeling is te zorgen voor elkaar indien dit nodig is. 
Indien er een familiale band tussen de twee gezinnen 
bestaat, noemt men deze woonvorm duplexwonen.
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hoe home-Info BereIken?

Voor informatie over rusthuizen kan u terecht bij de vol-
gende organisaties waar deskundige medewerkers u 
helpen bij het maken van een keuze. 

Home-Info vzw
Lakensestraat 76 bus 1
1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
Fax: 02/512 67 38
e-mail: home.info@misc.irisnet.be
Bereikbaar elke werkdag van 9.00u tot 12.30 u en  
van 13.30u tot 16.00u.

Home-Info is gelegen in centrum Brussel:
Metro lijn 1 en 5, (pre)metro 3 en 4: 

halte De Brouckère, uitgang 2
Metro lijn 2 en 6: 

halte IJzer, uitgang 3
Bus 47 en 88: 

halte Begijnhof

De Franstalige dienst waarmee Home-Info samenwerkt 
is:

Infor-Homes Bruxelles
Boulevard Anspach 59
1000 Bruxelles
Tel: 02/219 56 88 
Fax: 02/219 13 53
inforhomes@misc.irisnet.be
www.inforhomes.be
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Bent u op zoek naar een rusthuis in een andere provin-
cie. Neem dan contact op met een informatiedienst uit 
uw regio:

Leuven
Seniorama 
Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Tel: 016/22 20 14
dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u30
seniorama@seniorama.be
www.seniorama.be

Aalst
Thuiszorgcentrum Aalst
Hopmarkt 10, 9300 Aalst
Tel: 053/76 16 80 
Fax: 053/76 16 99
zorg.landvanaalst.mvl@cm.be
Zorgtelefoon: 078/152 152

Gent
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Tramstraat 69, 9052 Gent
Tel: 09/333 58 51
Fax: 09/333.57.69
mantelzorg.bmovl@socmut.be 

Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen
Informatie via de ziekenfondsen 

Vlaanderen
Woonzorglijn
Koning Albert-II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
Tel: 078/15 25 25
woonzorglijn@vlaanderen.be
www.woonzorglijn.be

Wallonië
Infor-Homes Wallonie
Av. Cardinal Mercier 22, 5000 Namur
Tel: 070/24 61 31
Fax: 081/22 34 92
info@inforhomeswallonie.be
www.inforhomeswallonie.be

lIjst van andere organIsatIes /  
InformatIedIensten 
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Op zoek naar een rusthuis!
Hoe begin ik eraan, hoe maak ik de juiste 
keuze, waarop moet ik letten, moet ik een 
overeenkomst ondertekenen, …

Dit boekje geeft een antwoord op de vele 
vragen die men zich stelt wanneer men op 
zoek is naar een rusthuis. 
Het is een praktische gids die informatie 
geeft over alle elementen die bij het kiezen 
van een rusthuis van doorslaggevend be-
lang kunnen zijn.

vzw Home-Info
www.home-info.be

met de steun van 

VBV

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


