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Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd voor alle volwassenen met een 
handicap. Iedere persoon kreeg een persoonsvolgend budget (PVB) om de zorg en ondersteuning die 
hij krijgt, verder te betalen.  
 
Met de invoering van dit nieuwe systeem wilde men niet alleen de betaling van de zorg veranderen, 
maar ook de persoonlijke bijdrage afschaffen. Deze wordt vervangen door het betalen van de woon- 
en leefkosten.  
 
De invoering hiervan gebeurt op 1 januari 2021.  
 
In deze brochure leggen we uit hoe de woon- en leefkosten eruitzien in Dominiek Savio. 
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1 JANUARI 2021: EEN NIEUW SYSTEEM … 

 

Wat wijzigt er voor mij als cliënt? 

Tot eind 2020 betaal je een persoonlijke bijdrage (de dagprijs) van maximum 36,10 euro per dag.  

Dit is een vaste prijs, opgelegd door de Vlaamse overheid, en is in elke Vlaamse voorziening gelijk.  

Je betaalt dit met je inkomensvervangende tegemoetkoming.  

Vanaf 2021 vervalt deze persoonlijke bijdrage en rekenen we woon- en leefkosten aan. 

Ook die betaal je met je inkomen.  

Bovendien wordt zowel de socioculturele toelage als het gereserveerd inkomen afgeschaft door de 

nieuwe regelgeving.  

 

Wat wijzigt er voor Dominiek Savio? 

Door de invoering van de woon- en leefkosten moeten voorzieningen zelf prijzen bepalen, zodat ze 

hun dienstverlening op een kostendekkende manier kunnen organiseren. Ook bepaalde subsidies die 

voorzieningen krijgen, veranderen (zoals de bouwsubsidies of ‘VIPA-subsidies’).  

Hierdoor zijn de prijzen nu in elke voorziening anders. 

Voor Dominiek Savio betekent de invoering van de woon- en 

leefkosten vooral een evenwicht vinden tussen: 

• toekomstgericht de organisatie verder uitbouwen en blijven 

investeren in kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening 

voor iedereen 

• en ervoor zorgen dat de dienstverlening zo betaalbaar 

mogelijk blijft voor de cliënten.  

 

Welke principes hanteert Dominiek Savio? 

Onze gebruikersraad legde enkele principes vast, waaraan de woon- en leefkosten voldoen: 

• eerlijk en betaalbaar 

• solidariteit 

• transparant en eenvoudig 

 

De opgesomde prijzen zijn geldig voor 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd. 

Loonkosten zijn in Dominiek Savio niet verrekend in de woon- en leefkosten; die worden ingepast in 

je persoonsvolgend budget. 
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MIJN FINANCIËLE MIDDELEN 

Er zijn verschillende soorten middelen die je als persoon met een handicap ontvangt.  

Het is belangrijk dat je weet wat je met welke middelen mag betalen.  

Welke middelen krijg je als cliënt? 

EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET (VAPH) 

Het persoonsvolgend budget (‘rugzakje’) kan je alleen 

gebruiken om de (directe en indirecte) zorg te betalen. 

Daarmee betaal je de mensen die ondersteuning geven aan 

jou, zoals woon- en arbeidsbegeleiders, therapeuten van de 

voorziening, sociale dienst, medische dienst, diëtiste ... 
 

In Dominiek Savio staan de afgesproken prijzen in jouw 

individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). 

EEN INTEGRATIETEGEMOETKOMING EN EEN 

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING (FOD) 

Deze tegemoetkoming is bedoeld om het inkomen, dat je 

door je handicap niet kan verdienen, (deels) te 

compenseren. Je hebt dit nodig om te kunnen leven.  
 

Ook de maandelijkse factuur van Dominiek Savio betaal je 

van dit inkomen: je kamer, de was, voeding, vervoer bij 

uitstappen, medicatie ... 

TUSSENKOMST VOOR HULPMIDDELEN (VAPH EN VSB) 

Daarnaast kan je via het VAPH of via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) een tussenkomst krijgen 

voor een goedgekeurde aanvraag van een hulpmiddel.  

ANDERE MIDDELEN 

Uiteraard kan je nog geld krijgen van familie of vrienden, zoals een erfenis, een cent-cadeautje of heb 

je misschien wel wat spaargeld. Dit zijn jouw ‘andere middelen’. Als persoon met handicap heb je 

ook toegang tot bepaalde fiscale en sociale voordelen. 

 

Welke middelen gaan naar Dominiek Savio? 

Een deel van de middelen die je als cliënt krijgt, gaat naar Dominiek Savio.  

De kostprijs van Dominiek Savio bestaat uit drie delen: 

1. de personeelskost voor zorg 

2. de woon- en leefkosten 

3. de individueel toewijsbare kosten 

De personeelskost voor zorg betaal je met je persoonsvolgend budget, zoals afgesproken in jouw IDO. 

De woon- en leefkosten en de individueel toewijsbare kosten komen op je maandelijkse factuur en 

betaal je met je inkomen. 



 

Woon- en leefkosten 2021 | V 15/12/2020 | Pagina 4 van 15 

 

WOON- EN LEEFKOSTEN 

Wat zijn woon- en leefkosten? 

Algemeen  

Woon- en leefkosten zijn kosten die elk van ons betaalt, zoals huur, 

energiekosten, onderhoudskosten voor de woning, was en strijk, 

voeding, vrije tijd …  

In Dominiek Savio 

Onder woonkosten verstaan we de vergoeding voor:  

• het gebruik van een kamer/studio en gemeenschappelijke ruimtes 

• kosten voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit 

• normale en kleine herstellingen voor die ruimtes 

• brandverzekering 

• patrimoniumtaks 

De belangrijkste leefkosten zijn: 

• eten en drinken 

• verzorgingsproducten 

• onderhoud, onder andere schoonmaak  

• was en strijk 

Bovenstaande kosten worden als woon- en leefkosten vermeld op je maandelijkse factuur. 

Daarnaast heb je ook nog leefkosten voor medicatie, medisch verzorgingsmateriaal, sondevoeding, 

incontinentiemateriaal, vervoer, ontspanning … Deze kosten zijn volledig cliëntgebonden en worden 

afzonderlijk aangerekend. We noemen dit ‘individueel toewijsbare kosten’. Deze kosten rekenen we 

alleen aan als jij dit via ons hebt aangevraagd. 

Welke woon- en leefkosten moet ik betalen? 

Dit is afhankelijk van je ondersteuningspakket.  

Wat is een ondersteuningspakket? 

Een ondersteuningspakket is een beschrijving van alle mogelijke zorg en begeleiding die je hier kan 

krijgen en dit op verschillende levensdomeinen: dagelijks leven, dagbesteding, ontspanning en vrije 

tijd, zelfbeeld en gevoelens, lichamelijk welbevinden/functioneren en omgaan met hulpmiddelen. 
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Ondersteuningspakketten woonondersteuning 

We maken onderscheid tussen de volgende ondersteuningspakketten: 

• Geïntegreerde zorg: de organisatie van de zorg en begeleiding gebeurt volledig door 

Dominiek Savio, afgestemd op jouw noden en wensen.  

• Gedeelde zorg: je staat voor een deel zelf in voor de organisatie van je zorg en begeleiding. 

In de tweede bijlage vind je hierover meer informatie. 

Welke kosten je maandelijks betaalt, is afhankelijk van je ondersteuningspakket en dit zal altijd uit 

drie onderdelen bestaan:  

1. diensten/kosten inbegrepen in het basispakket 

2. diensten/kosten bovenop het basispakket (de gebruiker kiest zelf)  

3. diensten/kosten volgens effectief verbruik 

Diensten/kosten inbegrepen in het basispakket 

Dit zijn vaste, forfaitaire bedragen die moeilijk individueel toegewezen kunnen worden. Iedereen 

betaalt (mee) en zo kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Dit is maximale solidariteit, 

volgens het principe van de gebruikersraad.  

Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het wonen, onderhoud, verzorgingsproducten, voeding en 

dranken in de woongroepen (geïntegreerde zorg) of dranken en versnaperingen (gedeelde zorg). 

Diensten/kosten bovenop het basispakket (de gebruiker kiest zelf)  

Dit zijn optionele diensten, zoals de was en strijk.  

Als je wilt dat Dominiek Savio jouw was en strijk doet, kies je hier zelf voor. We vragen om dit op 

jaarbasis te beslissen. We rekenen de afgesproken prijzen door op de factuur onder de woon- en 

leefkosten. 

Diensten/kosten volgens effectief verbruik 

Je betaalt enkel wanneer je gebruik maakt van een dienst, los van aanwezigheid.  

Bijvoorbeeld de middagmalen: je betaalt enkel voor de middagmalen die je zelf besteld hebt.  
 

overzicht Geïntegreerde zorg Gedeelde zorg 
Deelname 
dagcentrum 

Inbegrepen in het 

basispakket 

= 

Vaste forfaitaire 

bijdrage 

Woonkosten 

Verzorgingsproducten 

Onderhoud 

Voeding en dranken in 

de woongroep 

Woonkosten 

Verzorgingsproducten 

Onderhoud 

Dranken en 

versnaperingen 

Infrastructuurkosten 

Verzorgingsproducten 

Onderhoud 

Dranken en 

versnaperingen 

Keuze gebruiker Was en strijk Was en strijk / 

Effectief gebruik Middagmalen Middagmalen Middagmalen 



 

Woon- en leefkosten 2021 | V 15/12/2020 | Pagina 6 van 15 

Hoe worden woon- en leefkosten aangerekend? 

De prijzen worden aangerekend volgens aanwezigheid: hoe meer je verblijft, hoe meer je betaalt.  

We werken met een dagprijs die uit 2 delen bestaat: 

1. nachten woonondersteuning 

2. (halve) dagen dagondersteuning 

Woonondersteuning zijn de kosten gelinkt aan een overnachting (avond en morgen inbegrepen). 

Met andere woorden: van 17.00 u ’s avonds tot 9.00 u ’s ochtends. 

Dagondersteuning omvat de kosten die verbonden zijn aan je zorg en ondersteuning overdag (van 

9.00 u tot 17.00 u).  

Deze opsplitsing is vergelijkbaar met het vroegere systeem. 

Zowel woon- als dagondersteuning bestaan uit verschillende prijselementen, afhankelijk van de soort 

ondersteuning die je krijgt.  

Geïntegreerde zorg Gedeelde zorg 

  

Neerhof - Klein Neerhof - ’t Hoekske - Barriere - 
Pomphuys - Contrabas - Montmartre - Balans - 

Notelaar 
Lysterbesse - Boerderij - Molenreke 

 

Wanneer halve dagen dagondersteuning? 

Als je na een overnachting in Dominiek Savio overdag minder dan 4 uren aanwezig bent en je keert 

diezelfde dag niet meer terug (omdat je bijvoorbeeld een weekend naar huis gaat), wordt een halve 

dag dagondersteuning aangerekend. Hetzelfde principe geldt wanneer je op maandagnamiddag (na 

een overnachting buitenshuis) aankomt vanaf 13.00 u.  

Ben je na een overnachting in Dominiek Savio minder dan 4 uren aanwezig overdag en ga je ’s avonds 

terug naar Dominiek Savio om er te overnachten, telt deze regel niet. Je betaalt alsnog een volledige 

dag dagondersteuning. 

Deze afspraken zijn niet veranderd.  
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Welke bedragen moet ik betalen voor de woon- en leefkosten? 

 
Woonkosten: inbegrepen in het basispakket 

 

Vaste bijdrage voor: 

• gebruik van een ingerichte kamer/studio en gemeenschappelijke ruimtes 

• bijhorende kosten voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit 

• normale en kleine herstellingen voor die ruimtes 

• brandverzekering 

• patrimoniumtaks 

 

• Geïntegreerde zorg: € 19,75 (nacht) | € 4,25 (dag) 

• Gedeelde zorg: € 22,70 (nacht) | € 4,25 (dag) 

 

• Een ingerichte kamer bestaat uit muren geschilderd in brandveilige neutrale 

verf, brandveilige gordijnen, lavabo, digitale tv- en internetaansluiting (geen 

abonnement!) en gebruik van volgende hulpmiddelen (standaardmodel): hoog-

laag bed, matras, tillift zonder tildoek, toiletstoel, douchestoel, oproepsysteem, 

douchebrancard. 

• Bed- en badlinnen moet je zelf voorzien.  

• Je kan kiezen om eigen gordijnen te hangen, maar die moeten voldoen aan de 

voorschriften in verband met brandveiligheid.  

• Kosten als gevolg van normale slijtage en overmacht worden door Dominiek 

Savio zelf vergoed. Toegebrachte schade is niet in de woonkosten inbegrepen. 

• Bijkomende ingrepen aan de inrichting op jouw vraag worden door Dominiek 

Savio zelf uitgevoerd. Je betaalt hiervoor de kost van de klusjesman: 35,5 euro 

per uur. 

 

 
Onderhoud: inbegrepen in het basispakket 

 

Vaste bijdrage voor: 

• poetsen van de kamer en de gemeenschappelijke delen  

• onderhoud van de terreinen 

 

• Geïntegreerde zorg: € 0,80 (nacht) | € 2,20 (dag)  

• Gedeelde zorg: € 0,80 (nacht) | € 2,20 (dag) 



 

Woon- en leefkosten 2021 | V 15/12/2020 | Pagina 8 van 15 

 

 
Verzorgingsproducten: inbegrepen in het basispakket 

 

Vaste bijdrage voor: 

• verzorgingsproducten die rechtstreeks gebruikt worden door cliënten 

 

• Geïntegreerde zorg: € 0,20 (nacht) | € 0,20 (dag) 

• Gedeelde zorg: € 0,20 (dag) 

 

• Geïntegreerde zorg: alle verzorgingsproducten die je nodig hebt in functie van 

je dagelijkse hygiëne zijn inbegrepen. Zo hoef je geen bijkomende producten 

aan te kopen. Het aanbod bestaat uit: toiletpapier, beschermservetten, 

vochtige doekjes, slabben, badschuim, shampoo, zeep, deodorant, oorstaafjes, 

tandpasta, maandverband … 

• Gedeelde zorg: alle verzorgingsproducten die nodig zijn tijdens je 

ondersteuning en zorg overdag zijn inbegrepen. 

 

 
Voeding en dranken: inbegrepen in basispakket geïntegreerde zorg 

 

Vaste bijdrage voor: 

• alle voeding en dranken die de woongroep nodig heeft (uitgezonderd de 

individuele middagmalen, want die betaal je afzonderlijk) 

 

• Geïntegreerde zorg: € 5,00 (dag) per cliënt 

 

In de geïntegreerde zorg vinden we de gezamenlijke eetmomenten ’s ochtends en ’s 

avonds belangrijk. Dit zorgt voor een huiselijke sfeer. We genieten allemaal samen rond 

de tafel van een goed brood en rijkelijk beleg! Je betaalt niet voor individuele ontbijt- of 

avondmalen, maar je betaalt een vaste bijdrage, zodat de woongroep de nodige 

voeding en dranken kan aankopen:  

• brood en beleg, snacks, avondmalen, dessertjes, fruit, frisdranken, vieruurtjes, 

snoepgoed, tafelbier … 

• verdikkingsmiddelen 

• tijdelijk bijvoeding (op doktersvoorschrift) 
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Dranken en versnaperingen:  

inbegrepen in basispakket gedeelde zorg 

 

Vaste bijdrage voor: 

• dranken en versnaperingen verbruikt tijdens de gezamenlijke 

woongroepmomenten of tijdens de dagbesteding 

 

• Gedeelde zorg: € 2,00 (dag)  

 

• Je betaalt een vaste bijdrage voor soep, koffie, frisdranken, water, koekjes of 

dessertjes die aangeboden worden tijdens de atelierwerking, de koffiepauze, 

een bewonersvergadering …  

 

 
Was en strijk: keuze bovenop het basispakket 

 

Vaste bijdrage voor: 

•  de was en strijk van bed- en badlinnen en persoonlijke kledij  

 

• Geïntegreerde zorg: € 1,80 (nacht) als optie 

• Gedeelde zorg: 

o € 0,30 (nacht) voor de vaste bijdrage gebruik wasmachines  

o € 45,00 per maand (optioneel) om de volledige was door Dominiek 

Savio te laten verzorgen. 

 

• In de gedeelde zorg kan je gebruik maken van wasmachines.  

Hiervoor betaal je een vaste bijdrage, inbegrepen in het basispakket. 

• Kies je voor de volledige was en strijk door Dominiek Savio, dan wassen en 

plooien we al je bed- en badlinnen en persoonlijke kledij.  

Delicate kledij, zoals hemden en blouses, strijken we.  

Ook het transport naar de woongroep zit in de prijs. 

• De keuze voor was en strijk door Dominiek Savio moet je jaarlijks doorgeven. 
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Middagmalen: volgens effectief gebruik 

 

Vast bedrag voor een (dieet)middagmaal bestaande uit: 

• soep, hoofdgerecht en een dessert (geïntegreerde zorg) 

• hoofdgerecht (gedeelde zorg) 

 

• Geïntegreerde zorg: € 5,00 per maaltijd 

• Gedeelde zorg: € 3,00 per maaltijd 

 

• Een middagmaal moet je op vooraf bestellen. Indien je toch geen maaltijd 

wenst, kan je je bestelling annuleren tot 48 uur ervoor. 

• Heb je een aangepast dieet nodig? We bespreken dit met de betrokken 

diensten. Je betaalt hiervoor geen meerprijs. 

• Cliënten met sondevoeding kunnen die via Dominiek Savio bestellen. Je krijgt 

hiervoor een afzonderlijke factuur. Wens je toch af en toe een warme maaltijd 

te nuttigen? Je krijgt een korting en je betaalt dan € 1,25 per middagmaal. 

 

Overzicht dagprijzen 

Geïntegreerde zorg Gedeelde zorg 

  

minstens € 32,40 per dag  

(zonder was of middagmaal) 

 

maximum € 39,20 per dag 

(met was en middagmaal) 

minstens € 32,45 per dag  

(zonder middagmaal) 

 

maximum € 35,45 per dag 

(met middagmaal) 

indien was en strijk: + € 45 per maand 
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DAGCENTRUM 

Deelname dagcentrum 

 

minstens € 8,65 per dag 

(zonder middagmaal) 

maximum € 11,65 per dag 

(met middagmaal) 

indien vervoer: + €1,68 of €3,35 

 

BIJKOMENDE KOSTEN 

Op mijn factuur 

Naast de woon- en leefkosten kun je bijkomende kosten hebben, die 

specifiek op jouw vragen/noden zijn afgestemd. Sommige cliënten 

hebben bijvoorbeeld nood aan sondevoeding of incontinentiemateriaal. 

Dominiek Savio zorgt ervoor dat de cliënt dit krijgt. Andere cliënten 

hebben dit niet nodig en betalen hiervoor niet.  

Andere voorbeelden zijn medicatie, uitstappen, vervoer …  

Wil je buiten de middagmalen, voeding en dranken van de woongroep graag nog bijkomende 

voeding of dranken bestellen? Dit kan op eigen naam. Bijvoorbeeld: het is je verjaardag en je wil je 

familie uitnodigen om bij jou een glaasje cava te drinken en een taartje te eten. De fles cava en het 

taartje kan je bestellen via Dominiek Savio en worden afzonderlijk verrekend.  

Deze kosten zijn altijd individueel toewijsbaar en komen afzonderlijk op je factuur te staan.  

In de bijlage vind je een volledig overzicht terug van bijkomende kosten. Dit staat ook in je IDO. 

Niet op mijn factuur 

Persoonlijke uitgaven komen niet op de factuur van Dominiek Savio, omdat je deze goederen of 

diensten zelf kiest en aankoopt. Voorbeelden hiervan zijn een kappersbezoek, pedicure, kledij, 

tijdschriftabonnementen ... Ook over de aankoop van een internet- en/of televisieabonnement kan 

je zelf beslissen. Hou hierbij rekening met de bestaande afspraken in Dominiek Savio.  

Cliënten uit de geïntegreerde en gedeelde zorg betalen geen 

extra vergoeding voor deelname aan activiteiten van het 

dagcentrum.  

Heb je een persoonsvolgend budget en wens je als cliënt enkel 

gebruik te maken van het dagcentrum? Je betaalt een bijdrage 

voor woon- en leefkosten van: 

• € 4,33 voor een halve dag 

• € 8,65 voor een volledige dag  

Dranken en versnaperingen zijn in deze prijs inbegrepen. Je kan 

ook een warm middagmaal bestellen. Dit kost je € 3,00 extra. 

Wens je vervoer van en/of naar het dagcentrum?  

Je betaalt een bijkomende vergoeding van: 

• € 1,68 (enkele rit)  

• € 3,35 (heen en terug)  

Dit zijn voorlopige vervoersprijzen voor 2021 in afwachting van 

verdere regelgeving vanuit het VAPH.  
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BETAALBAARHEID 

Engagement van Dominiek Savio 

Dominiek Savio vindt het belangrijk dat je maandelijks nog een deel van jouw inkomen overhoudt. 

Dit bedrag laat je toe keuzes te maken rond dingen die voor jou van belang zijn, zoals iets gaan 

drinken, een etentje, een optreden meepikken, reizen, uitstappen …  

Omdat het inkomen van sommige cliënten heel laag ligt, is dit voor hen niet mogelijk. Daarom 

engageert Dominiek Savio zich om deze cliënten te helpen, zodat zij ook volop kunnen (be-)leven. 

Hoe doen we dat? Jaarlijks gaat de sociale dienst na welke cliënten een te laag inkomen hebben om 

hun maandelijkse factuur te betalen en er iets aan over te houden. Deze cliënten komen, na overleg 

met de sociale dienst, in aanmerking voor sociale korting. Zij krijgen een korting op de gefactureerde 

woon-en leefkosten. Daarbij is het streefdoel dat zij 300 euro per maand over houden van hun 

inkomen.  

Wat als ik mijn factuur niet kan betalen? 

Betaalbaarheid blijft belangrijk, ook voor jou. Heb je financiële 

problemen, neem contact op met de sociale dienst. Samen zoeken we 

naar een oplossing. We gaan bijvoorbeeld na of je andere bronnen van 

inkomsten kan krijgen en of je in aanmerking komt voor een sociale 

korting. 

 

TIJDELIJK VERBLIJF  

Blijf je af en toe logeren in Dominiek Savio en heb je een persoonsvolgend budget? Dan betaal je ook 

woon- en leefkosten volgens de prijzen in deze brochure. 

Als je gebruik maakt van RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp), betaal je de vaste prijzen binnen dit 

systeem, zoals vastgelegd door de Vlaamse overheid.  

 

BIJKOMENDE VRAGEN? 

Heb je na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen?  

Neem contact op met de sociale dienst of Mariska De Roo, zorgbemiddelaar. 
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BIJLAGE: BIJKOMENDE KOSTEN 

Onderstaand vind je een overzicht van alle bijkomende kosten, naast de woon- en leefkosten.  

Ook in je IDO staat dit overzicht. Dit wordt jaarlijks op de gebruikersraad besproken. 

 

Op de factuur van Dominiek Savio 

1. Vervoer / voertuig van Dominiek Savio (niet in functie van dagondersteuning) 

• Per persoon met eigen chauffeur 

• Per persoon met chauffeur logistieke dienst 

• Indien de chauffeur in loondienst is en alleen meegaat als bestuurder,  
worden de prijzen verhoogd naar:  

o minder dan 6 passagiers  
o vanaf 6 of meer passagiers  

(de prijs wordt verdeeld over het aantal passagiers) 

€ 0,20/km 
€ 0,40/km 
 
 
€ 1,05/km 
€ 2,10/km 
 

2. Apothekerskosten 

De facturatie verloopt via Dominiek Savio of rechtstreeks met de apotheek.  
Je betaalt de opleg zoals je deze zelf zou betalen bij de apotheek. 

3. Uitstappen met de (woon)groep 

Je bent vrij om te kiezen of je al dan niet wil deelnemen. De kostprijs wordt vooraf meegedeeld.  
Als er nog iets bijkomt, betaal je hiervoor de werkelijke kost.  
De kost voor maaltijden en drank voor vrijwilligers wordt verdeeld over het aantal deelnemers. 
Individuele uitgaven zijn volledig voor rekening van de deelnemer. 

4. Verzekeringen 

Indien je kiest om in te tekenen voor een voordelige groepspolis (brandverzekering inboedel),  
komt de bijdrage op je maandelijkse factuur. 

5. Deelname aan de hippotherapie 

Kostprijs voor een sessie van een half uur. € 5,00 

 

Aparte factuur 

6. Incontinentiemateriaal - individueel verzorgingsmateriaal 

Indien je dit via Dominiek Savio aankocht, ontvang je een factuur van de leverancier als bijlage bij je 
maandelijkse factuur. 

7. Permanente bijvoeding - sondevoeding 

Deze wordt apart doorgerekend als je ze via Dominiek Savio aankocht. 
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Persoonlijke uitgaven (niet op factuur) 

8. Persoonlijk materiaal en abonnementen 

Dit is onder andere kledij, bijkomend toiletgerief, kamerinrichting, apparatuur (tv, radio, PC, 
koelkast …), tv- en internetabonnement … Deze zaken moeten voldoen aan de normen die gelden in 
Dominiek Savio op vlak van kwaliteit en veiligheid. 

9. Persoonlijke verzorging 

Kapper, pedicure … 

10. Vrijetijdsactiviteiten 

 

BIJLAGE: UITLEG ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN 

We bieden jou zorg en ondersteuning aan die zo goed mogelijk aansluit bij jouw vraag.  

Dat kan dag- of woonondersteuning zijn.  

Je kan op twee verschillende manieren ondersteuning krijgen: directe zorg en indirecte zorg. 

• DIRECTE ZORG: zorg en begeleiding die je rechtstreeks krijgt van 1 of meerdere 

hulpverleners. Voorbeelden: hulp bij toiletbezoek, maaltijdhulp, een gesprek … 

• INDIRECTE ZORG: zorg en begeleiding die meer op afstand geboden wordt.  

Voorbeelden: informatie over hulpmiddelen, uitwerken persoonlijk ondersteuningsplan …  

We legden vast wat deze zorg inhoudt en bundelden deze in ondersteuningspakketten. In dialoog 

met jou bekijken we welk ondersteuningspakket het best bij je past. Hierbij houden we rekening met 

je gevraagde ondersteuning, hoe vaak je hierop beroep wenst te doen en je zorgzwaarte.  

De keuze van je ondersteuningspakket staat in jouw IDO. 

Deze ondersteuningspakketten bestaan uit verschillende onderdelen: beschrijving van de 

woonbegeleiding/dagbesteding, de medische en therapeutische zorg en begeleiding,  

advies over hulpmiddelen, maatschappelijke dienstverlening, orthoagogische dienstverlening  

en het gebruik van ondersteunende diensten. 

We beschrijven ons woonaanbod in 5 verschillende ondersteuningspakketten en onze dagbesteding 

in 1 specifiek ondersteuningspakket.  

Het dagcentrum in Rumbeke en het dagcentrum in Gits bieden vergelijkbare zorg en begeleiding aan. 

Of je naar Gits of Rumbeke komt, hangt voornamelijk af van je woonplaats en welke soort activiteit je 

graag doet overdag. Dit kan je combineren met woonondersteuning gedeelde zorg. 

 

 



 

 

 

 


