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1 Inleiding 

Kiezen voor een woonzorgcentrum is een ingrij-

pende gebeurtenis en een belangrijke beslissing 

die men goed moet voorbereiden. Er zijn heel wat 

woonzorgcentra en allen zijn ze verschillend. De 

juiste keuze maken is niet altijd even gemakkelijk. 

 

HOME-INFO is een organisatie die ouderen, hun 

familie en professionelen helpt bij het zoeken naar 

een residentiële ouderenvoorziening door het ge-

ven van informatie, advies en oriëntatie over: 

 

• alle residentiële ouderenvoorzieningen 

(woonvormen) in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west en het arrondissement Halle-Vilvoorde. 

Residentiële woonvormen zijn zowel woonzorgcen-

tra (ROB), rust- en verzorgingsinstellingen (RVT), 

assistentiewoningen als andere vormen zoals dag-

(verzorgings)centra, kortverblijf, enz.… 
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• de werking van deze voorzieningen 
 

• belangrijke gegevens van algemene aard betreffen-

de de wetgeving, het afsluiten en ondertekenen van 

een overeenkomst bij de opname, het huishoudelijk 

reglement (in Vlaanderen “interne afsprakenno-

ta”), de betalingsmodaliteiten, enz… 

 

Ook is binnen Home-Info een werking rond de proble-

matiek van ouderenmis(be)handeling opgestart nl. het 

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.  

Ouderen, zowel zij die thuis wonen als zij die in een resi-

dentiële voorziening verblijven, hun familie en hulpver-

leners kunnen er terecht voor advies of hulpverlening 

wanneer ze geconfronteerd worden met problemen 

rond ouderenmis(be)handeling. 



2 Welke verschillende residentiële 

woonvormen zijn er? 
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• WOONZORGCENTRUM (ROB) 

Een woonzorgcentrum is een collectieve woonvorm 
waar personen ouder dan 60 jaar (in Brussel) of 65 
jaar (in Vlaanderen) opgenomen worden en er dage-
lijkse hulp, verzorging en begeleiding kunnen krij-
gen. 

 

• RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS (RVT)            

In een rust- en verzorgingstehuis kan men terecht 
wanneer men zwaar zorgbehoevend is. De graad 
van zorgbehoevendheid wordt meestal gemeten 
met de KATZ-schaal. Dit is een schaal waar aan de 
hand van een aantal criteria nagegaan wordt hoe-
veel zorgen men nodig heeft, zoals: zich zelfstandig 
kunnen kleden, eten, wassen, verplaatsen, gebruik 
maken van het toilet, … Hiervoor is een geneeskun-
dig attest noodzakelijk. De KATZ-schaal wordt door 
de behandelende arts of verpleegkundige ingevuld. 
Bij het agentschap Zorg en Gezondheid spreekt men 
tegenwoordig over het 'Formulier indicatiestelling' 
in plaats van KATZ-schaal. In de meeste woonzorg-
centra zijn rust- en verzorgingsbedden geïnte-
greerd. Voor een RVT-bed wordt vanwege de over-
heid een hogere zorgfinanciering (zie p. 21) toege-
kend omdat er voor deze bewoners meer personeel 
nodig is voor de verzorging en de verpleging. 
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• ASSISTENTIEWONING vanaf 60 jaar (Brussel) of 

vanaf 65 jaar (Vlaanderen) 
Dit zijn studio’s of appartementen voor ouderen die 
nog zelfstandig kunnen wonen en geen permanente 
verzorging of toezicht nodig hebben. Een assisten-
tiewoning biedt een beschermde woonomgeving en 
er is een oproepsysteem waar de bewoner, zowel 
overdag als ’s nachts, gebruik van kan maken in ge-
val van nood. We maken een onderscheid tussen de 
huurprijs (dagprijs, al dan niet inclusief nutsvoorzie-
ningen) en de dienstverlening (forfaitaire kosten). 
Dit laatste kan gaan over sociale hulpverlening, on-
derhoud, zorg... Maaltijden worden apart aangere-
kend. Diensten zoals poets-, gezins-, of verpleegkun-
dige hulp worden niet noodzakelijk georganiseerd 
door de beheerder van de assistentiewoning, maar 
kunnen van buitenaf georganiseerd worden. De be-
woner kiest zelf de diensten waarop hij beroep wil 
doen. 
 

• DAG(VERZORGINGS)CENTRUM en COLLECTIEVE 
AUTONOME DAGOPVANG (CADO) 

In een dagcentrum kan een oudere persoon enkel 
overdag opgevangen worden, zonder verzorging. In 
een dagverzorgingscentrum is er tevens verpleegkun-
dige zorg aanwezig. Dit kan gaan van één dag tot 
meerdere dagen, en dit enkele keren per week. Men 
krijgt er ’s middags een warme maaltijd en indien no-
dig worden er verpleegkundige zorgen, revalidatie en 
psychologische ondersteuning gegeven. 

2. WELKE VERCSHILLENDE RESIDENTIËLE WOONVORMEN ZIJN ER 
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De bedoeling is om de oudere zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen. Er worden Activiteiten Dagelijks Le-
ven (ADL) aangeboden. Sommige dag(verzorgings)
centra organiseren ook het vervoer van en naar het 
centrum. 
Naast de gewone dagverzorgingscentra is er in Vlaan-
deren een aanvullende vorm ontstaan, de zogenaam-
de CADO'S (Collectieve Autonome DagOpvang). Dit is 
voor mensen die al gezinszorg en/of aanvullende 
thuiszorg ontvangen. Dergelijk dagverzorgings-
centrum wordt uitgebaat door een erkende dienst 
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. U betaalt 
er een prijs per uur. 
 

• KORTVERBLIJF 

Kortverblijf is een tijdelijke opvang van een zorgbe-

hoevende persoon in een woonzorgcentrum. Hij/zij 

maakt er gebruik van alle diensten waar ook de vaste 

bewoners gebruik van maken: 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 ziekenfonds. Kortverblijf heeft 

vooral de bedoeling om de mantelzorgers te onder-

steunen. 

In de woonzorgcentra erkend door IRISCARE (GGC) is 

de maximale verblijftijd 3 maanden per jaar. 
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2. WELKE VERCSHILLENDE RESIDENTIËLE WOONVORMEN ZIJN ER 

In de woonzorgcentra erkend door de Vlaamse Ge-
meenschap is kortverblijf mogelijk gedurende maxi-
mum 60 opeenvolgende dagen en met een maximum 
van 90 dagen per jaar.           

 
• HERSTELVERBLIJF 
Mensen die herstellen van een operatie in een zieken-
huis of herstellen van een zware aandoening of onge-
val, kunnen in een centrum voor herstelverblijf te-
recht voor opvang, verzorging en revalidatie. U blijft 
er maximaal 60 dagen, tot u voldoende hersteld bent 
om terug naar huis te gaan. U krijgt er verzorging, re-
validatie en bijstand bij de dagelijkse levenshandelin-
gen. In bepaalde gevallen kunt u ook een eigen bege-
leider meebrengen naar het centrum voor herstelver-
blijf. Dat kan bijvoorbeeld uw mantelzorger zijn (een 
familielid of vriend die normaal thuis al voor u zorgt). 
Een centrum voor herstelverblijf is toegankelijk voor 
alle leeftijdsgroepen. 

 
• NACHTOPVANG 

Dit is een vorm van dienstverlening waarbij een oude-
re persoon die thuis verzorgd wordt ’s nachts kan op-
gevangen worden. Ofwel komt er een vrijwilliger of 
een gediplomeerde verzorgende aan huis, ofwel 
wordt de zorgbehoevende oudere opgevangen in een 
woonzorgcentrum in de regio. 
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• ANDERE WOONVORMEN  
Zie pagina 48 



3 Belangrijke vragen en  

 antwoorden 
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• AAN WELKE NORMEN MOETEN DE WOON-
ZORGCENTRA BEANTWOORDEN? 

 

De woonzorgcentra (ROB en RVT) moeten aan een 

aantal voorwaarden en normen voldoen om een er-

kenning te bekomen. 
 

Naargelang de erkenning zijn in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest twee verschillende regelgevingen 

van toepassing: deze van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, toevertrouwd aan Iriscare 

(tweetalige instellingen), en deze van de Vlaamse 

Gemeenschap, toevertrouwd aan het agentschap 

Zorg en Gezondheid (Nederlandstalige instellingen). 

 

• normen van de Gemeenschappelijke Ge-

meenschapscommissie: ordonnantie van 

24/04/2008, uitvoeringsbesluit van 03/12/2009 

en bijwerkingsteksten tot 12/06/2019 
 

• normen van de Vlaamse Gemeenschap: woon-
zorgdecreet van 15/02/2019, uitvoeringsbesluit 
van 28/06/2019 
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3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• HOEVEEL KOST EEN WOONZORGCENTRUM? 

De dagprijs in een woonzorgcentrum (ROB of RVT) 
ligt ongeveer tussen € 50,00 en € 70,00, tot hoger. 
Deze dagprijs is opgenomen in de overeenkomst 
tussen de bewoner en het woonzorgcentrum. In de 
dagprijs zijn de kosten van huisvesting, maaltijden en 
verzorging inbegrepen. Het incontinentiemateriaal is 
eveneens in de dagprijs inbegrepen. Daarnaast kun-
nen nog een aantal supplementen (pedicure, kapper, 
wassen van het persoonlijk linnen, drank buiten de 
maaltijden, enz.) afhankelijk van eigen keuze aange-
rekend worden. Deze supplementen moeten uit-
drukkelijk in de overeenkomst vermeld worden. 
 
 

• KAN HET WOONZORGCENTRUM DE DAGPRIJS 
VRIJ BEPALEN? 

Als een nieuw woonzorgcentrum start moet het een 
prijsvoorstel doen bij de respectievelijke overheden; 
ofwel Iriscare ofwel Zorg en Gezondheid. 
Het woonzorgcentrum kan de prijs verhogen door 
een indexaanpassing. Deze moet ter kennisgeving 
aan de overheid en aan de bewoner doorgegeven 
worden en mag pas 30 dagen later effectief toege-
past worden. 
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• HOE KOMT DE DAGPRIJS TOT STAND? 

De dagprijs wordt overwegend bepaald door de vol-

gende kosten:  
- Personeelskosten: deze vormen de belangrijkste 

uitgavenpost en maken ongeveer 70% uit van de 

totale kosten  
- Werkingskosten zoals voeding, verzorgingsmate-

riaal, kantoorbenodigdheden enz.… 

- Uitrustingskosten zoals tilliften, hoog-laagbaden 

kinesitherapieapparatuur… 

- Investeringen in het patrimonium (huur of eigen-
dom)  
- Afschrijvingen 

 
 

• WAT BEHELST EEN 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 supplemen-

ten 
- De voorschotten die het woonzorgcentrum 

heeft betaald aan derden, in naam van de be-

woner 
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3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• WAT INDIEN ER ONVOLDOENDE MIDDELEN ZIJN?  
Indien de inkomsten van de bewoner (pensioen, ei-
gen middelen of patrimonium) onvoldoende zijn, dan 
worden familieleden aangesproken om tussen te ko-
men in de factuur van het woonzorgcentrum. Dit 
wordt geregeld door de wet op de onderhoudsplicht. 
Tevens kan het OCMW van de gemeente waar de be-
woner laatst was gedomicilieerd tussenkomen in de 
verblijfskost. Dit kan verschillen van gemeente tot 
gemeente. (zie ook hoofdstuk rechten en plichten) 
 

• IS ER EEN TERUGBETALING VAN HET ZIEKEN-

FONDS? 
Er is geen tegemoetkoming van het ziekenfonds in de 
dagprijs van een woonzorgcentrum. Er is wel een tus-
senkomst van het ziekenfonds voor doktersprestaties 
en geneesmiddelen. Bij een opname in kortverblijf is 
in bepaalde omstandigheden en beperkt in tijd een 
tussenkomst mogelijk. Hiervoor neemt men best con-
tact op met zijn ziekenfonds. 
 
• IS ER EEN TUSSENKOMST VAN DE VLAAMSE 

ZORGKAS? 
Het “Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
(Zorgverzekering)” is een initiatief van de Vlaamse 
Overheid. De bedoeling is zorgbehoevende ouderen, 
die thuis wonen of in een woonzorgcentrum verblij-
ven, financieel te steunen. In Vlaanderen is aanslui- 
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 ten bij de Vlaamse Zorgkas verplicht voor iedereen 
vanaf 25 jaar. Inwoners van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest kunnen vrijwillig aansluiten. Wie een zorg-
premie betaald van €53 of €26 per jaar (voor mensen 
met een laag inkomen) aan de Vlaamse Sociale Be-
scherming is ook aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas 
en krijgt financiële hulp wanneer hij of zij veel zorg 
nodig heeft. Het is dus een verzekering tegen de kos-
ten die langdurige zorgbehoevendheid met zich mee-
brengt. Wie door ouderdom, aanslepende ziekte of 
een handicap veel zorg nodig heeft, krijgt van de 
Vlaamse Zorgkas een maandelijkse vergoeding. Zodra 
men opgenomen wordt in een woonzorgcentrum is er 
een tussenkomst van 130 €/maand in alle Brusselse 
woonzorgcentra en de woonzorgcentra in Vlaande-
ren. Indien u thuis woont en zwaar zorgbehoevend 
bent kan u eveneens van de Vlaamse Zorgverzekering 
een maandelijkse tussenkomst van 130 € ontvangen 
om de thuiszorgdiensten te betalen of om hulpmidde-
len aan te kopen. 

• WAT IS DE ZORGFINANCIERING? 

Door de zesde staatshervorming is de financiering van 
de zorg overgegaan naar de Gemeenschappen. Het 
woon-zorgcentrum ontvangt per bewoner een tege-
moetkoming voor zorg van de Vlaamse Sociale Be-
scherming of Iriscare. Afhankelijk van de erkennende 
overheid geldt nu een andere regelgeving. De factura-
tie gebeurt aan de Vlaamse Zorgkas of aan Iriscare 
afhankelijk van de erkenning van de voorziening. 
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3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• WAT IS DE TEGEMOETKOMING HULP AAN BE-

JAARDEN OF ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET 

EEN ZORGNOOD? 

Dit is een tegemoetkoming voor hulpbehoevende per-
sonen die ouder zijn dan 65 jaar en een laag inkomen 
hebben. Ze is bedoeld als compensatie voor de bijko-
mende kosten die u hebt om deel te kunnen nemen 
aan het maatschappelijk leven. Bent u ouder dan 65 
jaar. Heeft u ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, u was-
sen, poetsen…) dan heeft u misschien recht op een 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) als 
u in Brussel woont.  
Woont u in Vlaanderen dat kan u terecht bij de Vlaam-
se Sociale Bescherming voor een zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood. De aanvraag gebeurt 
enkel online. U kan hulp vragen aan uw ziekenfonds 
of gemeente. 
 

• MOET IK EEN WAARBORG BETALEN BIJ DE OPNA-

ME? 
In de meeste woonzorgcentra wordt een waarborg 

gevraagd. Deze mag niet meer bedragen dan 30 maal 

de dagprijs en moet op een aparte rekening worden 

geplaatst. De intresten zijn bestemd voor de bewo-

ner. 
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• KAN IK VERANDEREN VAN WOONZORGCEN-

TRUM?  

Een bewoner kan autonoom beslissen naar een ander 

woonzorgcentrum te gaan en de overeenkomst met 

het huidige woonzorgcentrum te verbreken mits het 

respecteren van een opzegtermijn. Deze is 30 dagen 

voor de bewoner. 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 woonzorgcentrum wil is niet verplicht 

de reden te geven waarom hij/zij het woonzorgcen-

trum verlaat. 
 

• WAT BIJ TIJDELIJKE AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE 

OF VAKANTIE? 

Indien u in een woonzorgcentrum verblijft erkend 

door Iriscare kan er, in geval van een ziekenhuisopna-

me of een ononderbroken én aangekondigde afwezig-

heid 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 huishoudelijk reglement of in de overeenkomst. 

In een woonzorgcentrum erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap wordt de dagprijs verminderd vanaf de 

1ste dag van afwezigheid. De vermindering bedraagt 

minstens de prijs van de niet gebruikte maaltijden. 



 

24 

3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• MAG IK MIJN EIGEN MEUBELS MEEBRENGEN?  
In de meeste woonzorgcentra mogen de bewoners 

geheel of gedeeltelijk hun kamer inrichten met eigen 

meubels, met uitzondering van het bed. Indien de be-

woner dit niet kan of wil, moet de instelling kosteloos 

minstens de volgende meubels voorzien: een bed, een 

hang- en legkast, een nachtkastje, een tafel, een stoel 

en een leunstoel. 

 

• WAT MET HET BEDLINNEN IN HET WOONZORG-
CENTRUM?  

Lakens, dekens en matrassen moeten door het woon-

zorgcentrum voorzien en onderhouden worden. 

 
• WAT MET DE PERSOONLIJKE WAS ? 
 
Voor het wassen van persoonlijk linnen zijn er twee 

mogelijkheden: ofwel gebeurt dit door de familie of-

wel door het woonzorgcentrum. Dit kan door een ex-

terne dienst of soms is dit een dienst binnen het 

woonzorgcentrum. Indien het woonzorgcentrum in-

staat voor het wassen van het persoonlijk linnen zal 

dit bijna altijd aangerekend worden als een supple-

ment. 

 

• MAG IK IN HET WOONZORGCENTRUM MIJN 

HUISARTS BEHOUDEN? 
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Elke bewoner van een woonzorgcentrum mag vrij een 

huisarts kiezen of de eigen huisarts behouden. In drin-

gende gevallen kan het woonzorgcentrum zelf een 

arts contacteren. Ook indien één of meer artsen aan 

het woonzorgcentrum verbonden zijn, mag men vrij 

zijn eigen huisarts kiezen. Uw huisarts moet natuurlijk 

bereid zijn om naar het woonzorgcentrum te komen. 
 
 

• MAG IK KINESIST, KAPPER, PEDICURE ZELF KIE-

ZEN? 
 
Verblijft u in een woonzorgcentrum (ROB) dan mag u, 
indien u dat wenst, zelf een kinesist kiezen. Verblijft u 
in een RVT (rust- en verzorgingstehuis) dan kan u niet 
kiezen gezien de kinesist deel uitmaakt van de vaste 
personeelsequipe. De bewoner mag verder een eigen 
kapper en pedicure kiezen. 
 

• MAG MIJN HUISDIER MEE NAAR HET WOON-

ZORGCENTRUM? 

In sommige woonzorgcentra mag de bewoner een 
huisdier meebrengen. Meestal is dan wel de voor-
waarde dat de bewoner er zelf voor zorgt. Vooral vo-
geltjes en vissen worden toegelaten. Volgens de nor-
men mogen dieren wel geen toegang hebben tot de 
keuken, lokalen waar voedsel bewaard wordt, de ver-
zorgingslokalen en de lokalen voor voorbereiding/ 
verdeling van geneesmiddelen. 
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3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• IS ER INSPRAAK BINNEN HET WOONZORGCEN-
TRUM?   

In ieder woonzorgcentrum moet een participatie-
raad of gebruikersraad opgericht worden. In de 
woonzorgcentra erkend door Iriscare zetelen de 
bewoner of zijn vertegenwoordiger, familie of de 
gevolmachtigde vertegenwoordiger. Binnen de raad 
kunnen adviezen uitgebracht worden over alle aan-
gelegenheden betreffende de werking van de voor-
ziening. In de gebruikersraad van het woonzorgcen-
trum erkend door de Vlaamse Gemeenschap moeten 
de bewoners steeds minstens de helft van de aanwe-
zigen uitmaken. 
 

 

• WAT BIJ KLACHTEN OF PROBLEMEN IN HET 

WOONZORGCENTRUM? 

Met vragen of klachten in het woonzorgcentrum kan 

u terecht bij de directeur (in de woonzorgcentra er-

kend door de Vlaamse Gemeenschap is er een aange-

duide klachtenbehandelaar) en bij de inspectiedien-

sten. Indien u een klacht neerlegt bij de directeur of 

de klachtenbehandelaar moet deze de bewoner in-

formeren over welk gevolg aan de klacht gegeven 

werd. Klachtenregeling is bij wet geregeld en moet 

in een klachtenboek worden genoteerd ter consulta-

tie. 
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Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel, erkend 

door Iriscare, dan kan u met vragen, klachten of pro-

blemen ook terecht bij Iriscare (officiële klacht – 02 
 
435 64 33 ) of bij het Brussels Meldpunt Ouderenmis-

(be)handeling, een dienst van Home-Info (02/511 91 

20). 

 

Verblijft u in een woonzorgcentrum dat een erkenning 

heeft bij de Vlaamse Gemeenschap dan kan u even-

eens contact opnemen met de Woonzorglijn (02/553 

75 00) of hulplijn 1712. 
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3. BELANGRIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

• MAG IK ROKEN IN HET WOONZORGCENTRUM?  
In de woonzorgcentra mag er niet gerookt worden in 
de gemeenschappelijke ruimtes, noch op de kamer. 
Wel moet er een afzonderlijk rooklokaal zijn dat voor-
zien is van een rookafzuigsysteem. 
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• WAT MET DE WACHTLIJSTEN?   
Een woonzorgcentrum maakt soms gebruik van 
wachtlijsten. Soms is er een algemene wachtlijst en 
een actieve of dringende wachtlijst. De algemene 
wachtlijst bevat kandidaat-bewoners die nog niet on-
middellijk willen opgenomen worden, maar die zich 
voor het geval ze zorgbehoevend worden hebben 
laten inschrijven. De actieve wachtlijst is een dringen-
de wachtlijst. Hierop staan enkel kandidaat- bewoners 
die opgenomen wensen te worden zo gauw er een 
plaats vrij is. We raden hierbij steeds aan om te infor-
meren bij de directie of de opnameverantwoordelijke.  
Bespreek met het woonzorgcentrum hoe de wacht-
lijst werkt: moet de toekomstige bewoner zelf con-
tact opnemen met het woonzorgcentrum als ze echt 
wenst opgenomen te worden of contacteert het 
woonzorgcentrum de bewoner?  
Sommige voorzieningen houden rekening met de 
graad van zorgbehoevendheid en soms zijn er ook 
voorrangsregels voor de bewoners van de eigen ge-
meente 



4 Rechten en plichten 
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Bij de opname moeten een overeenkomst en een 

huishoudelijk reglement of afsprakennota onderte-

kend worden. Lees de overeenkomst/afsprakennota 

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 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 

De overeenkomst is een contract tussen het woon-

zorgcentrum en de bewoner dat afgesloten wordt 

vóór de opname en waarin onder meer de volgende 

elementen moeten opgenomen zijn: 

 

• De dagprijs en wat hierin begrepen is  
• Een opsomming van de diensten waarvoor een ex-

tra vergoeding moet betaald worden zoals het was-

sen van het persoonlijk linnen, kapper, pedicure, 

enz.…  
• Wie voor de betaling instaat  
• Het bedrag van de eventuele waarborgsom en of 

voorschot  
• De ontslagregeling: opzegtermijn wanneer u naar 

een ander woonzorgcentrum wil, en wat er gebeurt 
bij een overlijden. 



 

32 

4. RECHTEN EN PLICHTEN 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OF ASPRAKEN-
NOTA 

Het huishoudelijk reglement geeft uitleg over: 
• de wederzijdse rechten en plichten van bewoner en 

woonzorgcentrum  
• het opname- en ontslagbeleid  
• de inspraak 
• het beheer en het toezicht  
• de dagindeling 
Het huishoudelijk reglement en elke wijziging moet 
voor ontvangst en akkoord ondertekend worden 
door de bewoner. 
 

MAG HET WOONZORGCENTRUM HET BEHEER VAN 
GELDEN EN GOEDEREN VAN DE BEWONER OVER-
NEMEN? 
Het is absoluut verboden voor de bewoner om, hetzij 
bij de opname, hetzij later, het beheer van zijn gelden 
en goederen aan het woonzorgcentrum/RVT of aan 
het personeel toe te vertrouwen. De vrijheid over het 
beheer van gelden en goederen kan wel beperkt wor-
den indien het OCMW steun verleent aan de bewoner 
of als een bewindvoerder is aangeduid. 
 

WAT IS LASTGEVING en GEVOLMACHTIGDE VERTE-

GENWOORDIGER? 

Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoe-

vend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen  
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financiële middelen te beheren. Op dat moment kan 
een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid 
worden. Dit is een persoon die de volmacht krijgt om 
rechtshandelingen in naam van de oudere te verrich-
ten of om het beheer van het totale vermogen op zich 
te nemen. De oudere behoudt wel de volledige beslis-
singsbevoegdheid. Een volmacht is niet meer geldig 
als de oudere niet meer bekwaam is. Men kan wel 
vooraf een volmacht opstellen die blijft gelden als de 
oudere onbekwaam wordt. Hier spreekt men van de 
buitengerechtelijke volmacht of lastgeving. Registra-
tie is hier verplicht. Dit kan gebeuren met hulp van de 
notaris die dan ook instaat voor de registratie of via 
het vredegerecht.  
Een lastgeving is een contract waarbij een persoon 
(volmachtgever of lastgever) aan een ander persoon 
(volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft in 
zijn naam één of meer juridische handelingen te stel-
len. Deze volmacht kan algemeen zijn of bijzonder (vb. 
beheer bankrekeningen, ...) De lasthebber kan het 
huis of andere onroerende goederen enkel verkopen 
als dit in de notariële akte opgenomen is waardoor de 
lasthebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroe-
rende goederen. 
De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of in-
trekken en moet hiervoor geen verantwoording afleg-
gen. 
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4. RECHTEN EN PLICHTEN 

WAT IS EEN VERKLARING VAN VOORKEUR?  
Iedereen kan voorkeuren aangeven voor het geval hij/
zij ooit onder bewind wordt geplaatst. Deze verkla-
ring wordt alleen van kracht als iemand onder gerech-
telijke bescherming wordt geplaatst en als de geko-
zen persoon akkoord gaat. Het is altijd goed om ook 
een vervanger aan te duiden voor het geval de eerste 
persoon weigert.  
Deze verklaring wordt afgelegd voor een vrederech-
ter of een notaris en wordt in een Centraal Register 
van Verklaringen van voorkeur betreffende de aanwij-
zing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon 
geregistreerd. De vrederechter moet ze normaal ge-
zien respecteren. 
 

WAT IS GERECHTELIJKE BESCHERMING ? 
Indien de oudere onbekwaam is zijn goederen te be-
heren kan in het kader van de bescherming van de 
goederen en de personen, een bewindvoerder aange-
steld worden. De aanvraag voor een gerechtelijke 
bescherming moet gebeuren bij de vrederechter. Hij 
kan zowel iemand aanstellen voor de goederen als 
voor de persoon. De wet voorziet dat bij voorkeur 
een familielid wordt aangeduid om deze taak op zich 
te nemen. Uit de praktijk blijkt dat vaak een advocaat 
of een notaris wordt aangeduid. Een Verklaring van 
Voorkeur kan uw keuze hierbij ondersteunen. De be-
windvoerder mag niet gekozen worden onder de be- 
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stuurs- of personeelsleden van het woonzorgcentrum 
waar de persoon zich bevindt. De jaarlijkse vergoeding 
toegekend aan de bewindvoerder mag niet hoger zijn 
dan 3% van de inkomsten van de beschermde persoon 
(vb. lonen, pensioenen, uitkeringen, kinderbijslag, 
huur, intresten van belegde kapitalen). Het is de vre-
derechter die hierover beslist.  
 

WAT ALS IK DE PRIJS VAN HET WOONZORGCEN-

TRUM NIET KAN BETALEN? 
Als de oudere onvoldoende middelen heeft, kan hij 
een beroep doen op het OCMW. Het OCMW zal finan-
cieel tussenkomen indien na onderzoek blijkt dat de 
eigen middelen (ook de spaargelden) van de oudere 
niet volstaan. Alvorens een tussenkomst te verlenen 
zal het OCMW nagaan in hoeverre de verblijfskosten 
kunnen teruggevorderd worden van de onderhouds-
plichtigen. De onderhoudsplichtigen kunnen slechts 
tot een bepaald bedrag aangesproken worden. Het 
bedrag van de onderhoudsplichtige bijdrage die kin-
deren moeten betalen wordt bepaald volgens een 
uniforme schaal. Deze schaal houdt rekening met het 
netto-belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige 
en zijn echtgenoot/echtgenote én het aantal kinderen 
ten laste. 
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4. RECHTEN EN PLICHTEN 

WIE IS ONDERHOUDSPLICHTIG? 
• De echtgenoot of echtgenote 

• De kinderen en schoonkinderen 
• De 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 goederen, 
dan kan het OCMW een hypothecaire inschrijving ne-
men op de onroerende goederen. Het OCMW hoeft 
hiervoor geen toestemming te krijgen van de oudere. 
De oudere kan dan ook niet het onroerend goed ver-
kopen 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 zak-
geld kan zij/hij iets extra kopen voor zichzelf. Het be-
drag van het zakgeld is minimum € 1.1211,30 per jaar 
(POD, Programmatorische federale overheidsdienst) 
en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het OCMW kan steeds 
een hoger bedrag toestaan.  
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5 Hoe een woonzorgcentrum 

 kiezen 
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Het zoeken naar een woonzorgcentrum is niet evi-

dent. Het toekomstige woonzorgcentrum wordt im-

mers de ‘leefomgeving’ die de ‘thuis’ vervangt en 

waar u zich goed en gelukkig moet voelen. Het is dui-

delijk dat deze keuze niet zomaar mag gebeuren, 

doch grondig voorbereid moet worden. Iedere voor-

ziening is verschillend, dit niet alleen qua prijs en 

wooncomfort, maar ook qua architectuur en infra-

structuur, het leefklimaat, de zorgverlening, enz.… 

Het is bijgevolg belangrijk dat er goed nagedacht 

wordt over de keuze van een woonzorgcentrum en 

dat u zich goed informeert. 

 

Als u een woonzorgcentrum 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 perso-

neel, het respect voor de privacy en de autonomie, 

welke animatie er georganiseerd wordt, hoe de com-

municatie met bewoner en met de familie verloopt, 

enz.… 
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5. HOE EEN WOONZORGCENTRUM KIEZEN 

Alvorens een keuze te maken : 
• Neem contact op met Home-Info voor uitgebreid ad-

vies over de werking van de voorzieningen die voor u in 
aanmerking kunnen komen 

• Neem geen overhaaste beslissing maar bezoek ver-
schillende voorzieningen en vergelijk ze met elkaar. 

 
 

Bij het bezoek aan het woonzorgcentrum: 
• Maak vooraf een lijstje met alle aandachtspunten en 

vragen die u wil bespreken 

• Besteed extra aandacht aan de houding/visie van 
directie en personeel 

• Tracht een gesprek te hebben met enkele bewoners 
en een uitgebreide rondleiding te vragen in het 
woonzorgcentrum, en beperk uw bezoek niet 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 woonzorgcentrum gaat be-
zoeken. Neem deze lijst mee zodat u onmiddellijk kan 
aankruisen of u iets positief of negatief vond. We ge-
bruiken hier de termen die in Vlaanderen worden ge-
hanteerd. 
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1. Prijs + - 

    Dagprijs   

Welke supplementen worden aangere-
kend : 

  

- persoonlijke was   

- kapper   

- pedicure   

- verzekering burgerlijke aansprakelijk-
heid 

  

- andere : TV, internet, enz...   

Is er een proeftermijn voorzien in de over-
eenkomst? (Wettelijk verplicht) 

  

Wordt er een voorschot gevraagd ?   

Hoe wordt het voorschot verrekend ?   

Wordt er een waarborg gevraagd ?   

Staat de waarborg op een speciale reke-
ning ? (Wettelijk verplicht) 

  

Wordt er bij afwezigheid (hospitalisatie, 
vakantie, …) een korting op de dagprijs 
toegekend ? Hoeveel bedraagt deze kor-
ting ? 

  

Hoeveel dagen worden nog aangerekend 
na overlijden ? 
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5. HOE EEN WOONZORGCENTRUM KIEZEN 

2. Inrichting en meubilair + - 

Mogen er eigen meubelen meegebracht 
worden ? 

  

Mag er iets opgehangen worden in de 
kamer? 

  

Is het meubilair aangepast aan zorgbe-
hoevende ouderen ? 

  

Is er een telefoon- en internetaansluiting 
voorzien ? 

  

Is er een aangepast bad voorzien voor 
zorgbehoevende bewoners ? 

  

Hoe vaak wordt de kamer gepoetst ?   

3. Maaltijden + - 

Is er een keuzemogelijkheid bij middag-
maal en avondmaal ? 

  

Is er keuze om in de kamer of in het res-
taurant te eten ? 

  

Is er gratis water voorzien ? (Wettelijk 
verplicht) 

  

Wordt er voor het slapengaan nog een 
melkbereiding of drankje aangeboden ? 

  

Zijn er andere dranken buiten de maal-
tijd mogelijk ? 
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4. Verzorging + - 

Wordt er rekening gehouden met de ge-
woontes van de bewoner : Uur van op-
staan, slapen gaan, maaltijden ?     

Welke zorgen worden geboden ?     
Hoeveel personeelsleden zijn er 's nachts 
aanwezig ? Zijn het zorgkundigen of ver-
pleegkundigen ?     
Wordt er met specifieke afdelingen ge-
werkt bv voor bewoners met dementie?     
Welke kwaliteit van incontinentiemateriaal 
wordt gebruikt ? Krijgt iedereen hetzelfde 
incontinentiemateriaal of wordt gekeken 
naar de specifieke noden ?     

  

     

5. Animatie + - 

Welke animatie, uitstappen of activiteiten 
worden georganiseerd ?     
Is er een cafetaria, internetlokaal, fitness, 
hobbykamer, kapsalon, …. ?     
Hoe functioneert de participatie- of ge-
bruikersraad ? (Wettelijk verplicht)     
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6. Vrijheid + - 

Mag ik het woonzorgcentrum vrij verla-
ten?     
Kan ik mijn huisarts zelf kiezen? 
(Wettelijk verplicht) 

    
Kan ik mijn pedicure en kapster zelf kie-
zen? (Wettelijk verplicht)     
Is er mogelijkheid tot beleving van de 
eigen filosofische, godsdienstige en poli-
tieke overtuiging en in welke mate? 

    
Kan ik vrij en op elk moment bezoek 
ontvangen?     
Bij wie kan ik terecht met vragen/
klachten?     

5. HOE EEN WOONZORGCENTRUM KIEZEN 
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7. Algemeen  + - 

Vraag een huishoudelijk reglement of inter-
ne afsprakennota en een overeenkomst 
om thuis te lezen. Laat u niet overrompe-
len door de charmes van het eerste ont-
haal. Observeer hoe men reageert op uw 
concrete vragen en beslis voor uzelf of u 
voldoende duidelijke antwoorden gekre-
gen heeft. 

  

Vraag een rondleiding in het woonzorgcen-
trum: let op netheid, frisheid en sfeer. 
Wordt u begroet door het personeel? 

  

Let op de houding van de directie en het 
personeel: Wordt er op de deur geklopt 
alvorens het binnengaan van de kamer? 
Hoe worden de bewoners aangesproken? 

  

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

  

Heldere, eenvoudige, directe en concrete 
antwoorden zijn een positieve indicatie. 
Rond de pot draaien, algemeenheden, wre-
vel en te weinig tijd zijn negatieve indica-
ties. 

  



6 Klachten of problemen in  

 een woonzorgcentrum 
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Ouderen die in een Brussels woonzorgcentrum of een 
rust- en verzorgingstehuis verblijven en klachten of 
problemen hebben, kunnen terecht bij : 

 

- Iriscare : 02/435 64 33 
- het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling : 
Dit Meldpunt is ingebed binnen de organisatie Home-
Info en is bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer en 
hetzelfde adres : 
  
Lakensestraat 76, 1000 Brussel. 
02/511 91 20 
info@oudermisbehandeling.brussels 
www.home-info.be 

 

Gaat het over klachten in een woonzorgcentrum in 
het arrondissement Halle-Vilvoorde of in Vlaande-
ren, dan kan men terecht bij de Woonzorglijn : 

 

05/553.75.00 
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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7 Andere woonvormen 

WOONGROEP VOOR OUDEREN (o.a. Abbeyfield-
huizen) 

Dit is een woonformule waarbij een aantal valide ou-

deren samenwonen in één huis. Ieder heeft zijn eigen 

appartement of flat, maar er zijn gemeenschappelijke 

ruimten zoals keuken, zitkamer, wasruimte. De bedoe-

ling is om van elkaars gezelschap te genieten en een-

zaamheid te voorkomen. De bewoners beslissen zelf 

wie er in het huis komt. De kandidaten komen zich 

voorstellen of kunnen een tijdje op proef komen wo-

nen. In de huurprijs zijn de huur van de private woon-

eenheid en een aandeel in het gemeenschappelijke 

vervat, evenals het onderhoud en de herstellingen. 

Voor het samenleven wordt een apart budget voor-

zien en elk huis heeft een eigen dynamiek. 

 

ASSISTENTIEWONING (zie ook p.12) 
Assistentiewoning is de nieuwe benaming voor servi-
ceflats met enkele kleine wijzigingen. Het zijn wonin-
gen voor ouderen (vanaf 60 of 65 jaar, afhankelijk van 
de erkenning) die nog zelfstandig willen wonen en 
genieten van alle privacy. 
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In nood kan men altijd beroep doen op iemand of op 
diensten waarmee de assistentiewoning samenwerkt. 
Heeft men echter dagelijks zorgen nodig dan moet 
men beroep doen op thuiszorg. 
 

KANGOEROEWONEN of ZORGWONEN 
Hier wonen twee gezinnen samen in autonome woon-
eenheden, waarbij de oudere of een ouder echtpaar 
op de gelijkvloerse verdieping van de woning woont 
en een jong echtpaar of gezin de verdieping betrekt. 
Deze woonvorm kan deel uitmaken van een woonpro-
ject of een sociale woonwijk, maar het kan eveneens 
een privaat initiatief zijn. Indien er een familiale band 
tussen de twee gezinnen bestaat, noemt men deze 
woonvorm duplex wonen. In de Brusselse Huisves-
tings-code is er een specifieke definitie voor dit soort 
woonvorm. Namelijk Intergenerationele woning : ge-
bouw met minstens twee woningen, waarvan er één 
wordt betrokken door een persoon ouder dan vijfen-
zestig jaar en waarbij de gezinnen wederzijdse dien-
sten verlenen die zijn opgenomen in een schriftelijke 
verbintenis, een overeenkomst, een huishoudelijk re-
glement of een ander soortgelijk instrument. In Vlaan-
deren spreken we van Zorgwonen met specifieke re-
gels. Het omvormen tot een tweegezinswoning is al-
tijd beperkt in tijd en verbonden aan de zorgwoning. 
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8 Hoe Home-Info bereiken 

Voor informatie over ouderenvoorzieningen kan u 

terecht bij Home-Info vzw, waar deskundige mede-

werkers u helpen bij het maken van een keuze. 

 

 
Home-Info vzw  

Lakensestraat 76 bus 1  
1000 Brussel  

Tel: 02/511 91 20 

 

e-mail: info@home-info.be  
website : www.home-info.be 

 

Bereikbaar elke werkdag van 9.00u tot 12.30 u en  
van 13.30u tot 16.00u. 

mailto:info@home-info.be
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Home-Info is gelegen in centrum Brussel:  
Metro lijn 1 en 5, (pre)metro 3 en 4:  

halte De Brouckère, uitgang 3  
Metro lijn 2 en 6: halte IJzer, uitgang 3  

Bus 47 en 88: halte Begijnhof. 
 
 
 

 

Vlotter in het frans ?  
Onze Franstalige collega's van Infor-Homes asbl  

helpen u graag verder : 

 

Infor-Homes Bruxelles asbl  
Boulevard Anspach 59  

1000 Bruxelles  
Tel: 02/219 56 88 

 

email : inforhomes@misc.irisnet.be  
website : www.inforhomesasbl.be 
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9 Lijst van andere organisaties 

 en informatiediensten 

Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum in een 
andere provincie? Neem dan contact op met een infor-
matiedienst uit uw regio: 
 

 

VLAANDEREN 
Woonzorglijn 

Koning Albert ll-laan 35 bus 33, 1030 Brussel  
Tel : O78/15 25 25  

iedere werkdag van 9 tot 12u  
woonzorglijn@vlaanderen.be  

Www.woonzorglijn.be 

 

WALLONIE 
Senoah 

Av. Cardinal Mercier 22, 5000 Namur 
Tel : 081/22 85 98, tussen 8u30 en 17u 

info@senoah.be 
www.senoah.be 
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
Iriscare 

Belliardstraat 71 bus 2 
1040 Brussel 

Tel : 02/435 61 70 
www.iriscare.brussels/nl/burgers/ouderen/ 
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Opname 9, 20, 22, 23, 
  29, 31, 32 
Opzegtermijn 23, 31 
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  31, 41, 45 
Overlijden 31, 41 
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Tegemoetkoming (hulp aan bejaarden)   20, 21, 22 
Verklaring van voorkeur 34 
Vertrouwenspersoon 34 
Vlaamse Zorgkas 20,21 
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Waarborg 22, 31, 41 

Wachtlijsten 29 

Woonzorgcentrum 11 
Zakgeld 36 

Ziekenfonds 13, 20, 22 

Zorgbudget 20,22 
Zorgfinanciering 11,21 
Zorgwonen 49 



Op 

Zoek 

Naar een 

WOONZORGCENTRUM 

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 vra-

gen die u zich stelt wanneer u op zoek bent naar 

een woonzorgcentrum. Het is een praktische 

gids die informatie geeft over alle elementen 

die bij het kiezen van een voorziening van door-

slaggevend belang kunnen zijn. 

Met de steun van  
Iriscare en  

de Vlaamse gemeenschapscommissie 


