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OVERZICHT SUPPLEMENTEN
HERSTELVERBLIJF

 9 De kosten voor de verpleegkundige zorgen 
en de bijzondere hulp, alsook de parame-
dische verstrekkingen zijn niet inbegrepen 
in de dagprijs. De sommen die voor deze 
verpleegkundige zorgen en paramedische 
verstrekkingen door de verzekeringsinstellingen 
worden betaald, zullen door het centrum 
voor herstelverblijf worden geïnd voor eigen 
rekening (onder andere via de nomenclatuur). 
Voor de verstrekkingen die door verzeke-
ringsinstellingen niet of slechts gedeeltelijk 
worden betaald, zal de bewoner rechtstreeks 
aan het centrum voor herstelverblijf of aan de 
verstrekker de niet betaalde sommen veref-
fenen (via extra vergoedingen of voorschotten 
ten gunste van derden). Voor de bepaling van 
deze sommen worden uitsluitend de tarieven 
van de nomenclatuur der geneeskundige 
verstrekkingen van de verplichte ziektever-
zekering toegepast of bij gebreke hieraan, de 
werkelijke kosten aangerekend.

 9 Specifieke animatie-, recreatie- en therapeu-
tische activiteiten die door het centrum voor 
herstelverblijf en/of zijn partners worden 
georganiseerd en die een aantoonbare meer-
kost vertegenwoordigen zoals de occasionele 
uitstappen,

 9 Voeding en drank (uitgezonderd drinkbaar 
water) die niet in de gewone maaltijd is 
begrepen: verbruik in de Brasserie, snoep-
automaat, andere voedingswaren die via het 
centrum voor herstelverblijf door de bewoner 
besteld worden,

 9 Maaltijden voor familie (mits akkoord van de 
bewoner), tijdens de maaltijdmomenten van 
de bewoners (niet geldig voor de snacks in de 
Brasserie) (10,00 euro voor een warme maaltijd 
en 3,00 euro voor een broodmaaltijd), 

 9 Maaltijdbedeling op de kamer voor valide 
bewoners (2,50 euro per maaltijdbedeling),

 9 Opslagkosten voor meubilair (10,00 euro per m³ 
per maand),

 9 Honoraria van interne medische of zorg-
verstrekkers die zijn opgenomen in de 
nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet 
zijn inbegrepen in eventuele derdebetalersre-
gelingen die het centrum voor herstelverblijf 
voor prestaties voor de individuele bewoner 
ontvangt,

 9 Pedicure, manicure, esthetische verzorging en 
kapper door een interne dienstverlener,

 9 Naamtekenen en/of herstellingskosten van 
persoonlijk linnen (kleding) door een interne 
dienstverlener,

 9 Vervoerskosten van de bewoner door een 
interne dienstverlener,

 9 Begeleiding van een bewoner door een perso-
neelslid naar een consultatie (25,00 euro per 
begonnen uur),

 9Waarborg voor extra badges voor de kamer-
toegang vanaf het derde stuk (eerste stuk voor 
bewoner, tweede stuk voor zorgcoördinator of 
borgsteller) (10,00 euro per stuk),

 9 Portkosten van doorgestuurde briefwisseling,

 9 Bijkomende kameraccommodatie,  
apparatuur en diverse hulpmiddelen: 
Maandelijkse gebruiksvergoeding van
- aërosoltoestel: 2,50 euro
- microgolfoven: 2,50 euro
- koelkast: 5,00 euro1

- extra kleerkast: 7,50 euro
- televisie 32”: 7,50 euro
- televisie 42”: 15,00 euro
- smartcard digitale televisie: 5,00 euro
- draadloos internet: 5,00 euro

1	Een	ingebouwde	koelkast	is	inbegrepen	in	de	dagprijs	van	de	luxekamers	op	de	tweede	verdieping.


