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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 
Verpleegkundige Dienst 
Wit-Gele Kruis van Brussel VZW 

 
Geachte heer of mevrouw,  

U heeft gekozen voor de verpleegdienst van Aide & Soins à Domicile de Bruxelles en wij danken u 
hiervoor. Het team zal zijn uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen, in te spelen op uw 
wensen en bij te dragen aan uw welzijn. Om het werk van de verpleegkundigen en verzorgenden te 
vergemakkelijken en hen in staat te stellen u in optimale omstandigheden te verzorgen, verzoeken wij u 
de volgende voorwaarden te respecteren:  

 

 Tijdens de behandeling moeten huisdieren uit de buurt blijven.  Hun reacties kunnen namelijk 
onvoorspelbaar zijn als zij de gegeven zorg verwarren met agressie.  Hun aanwezigheid kan ook van 
invloed zijn op de hygiëne tijdens de verzorging. 

In overeenstemming met de wetgeving (K.B. 19/01/2005) is het voor het personeel verboden te roken in 
de woningen van de gebruikers.  Uit respect voor de gezondheid van de werknemers vragen wij u ook 
om tijdens de dienst niet te roken en de ruimte eventueel voor de verzorging te luchten. 
 

Voor en/of na de zorg moet ons personeel zijn handen kunnen wassen en drogen.  Daartoe vragen wij u 
om voor vloeibare zeep te zorgen en een schone handdoek of papieren handdoekjes achter de hand te 
houden.  

Elk risico van besmetting (bacteriën, virussen, parasieten) moet aan de werknemers worden gemeld.  
Vervolgens zullen beschermende maatregelen worden toegepast. De ruimten waarin de verzorgers 
werken moeten schoon, luchtig en goed verlicht zijn en de temperatuur van deze ruimten moet zijn 
aangepast aan de omstandigheden (min. 18°C) en in optimale hygiënische omstandigheden verkeren.  

Als de accommodatie niet aan de minimale hygiënische normen voldoet, kan het verplegend personeel 
niet de nodige zorg verlenen.  

a. Valpartijen vermijden  
Om het risico van vallen voor elkaar te verminderen, kan de verzorger u vragen bepaalde regelingen te 
treffen, zoals het vrijmaken van ruimtes, trappen, het verwijderen van tapijten, het uitvoeren van 
reparaties. 

 

1. HUISDIEREN 

2. TABAK  

3. HYGIËNE    

4. VEILIGHEID OP DE WERKPLEK  

mailto:info.bxl@fasd.be
mailto:info.bxl@fasd.be
http://www.aideetsoinsadomicile.be/
http://www.aideetsoinsadomicile.be/


  

 Croix Jaune et Blanche de Bruxelles ASBL 
Wit-Gele Kruis van Brussel VZW 

 

 

2 

 

Rue Malibran, 53 1050 Ixelles  TEL +32 (0)2 647 03 66  info.bxl@fasd.be  www.aideetsoinsadomicile.be   
N° d’entreprise : 0458.549.484  RPM Bruxelles   

b. Aanpassing van het huis 
Om het comfort en de kwaliteit van de zorg te garanderen, kan men u vragen om enkele aanpassingen 
aan uw woning en het meubilair aan te brengen. Indien nodig adviseren wij u over gespecialiseerde 
diensten in de regio Brussel, die de beste materialen tegen de beste prijzen leveren. Om het risico van 
ongevallen te beperken, zullen wij aandringen op deze aanpassingen indien zij onontbeerlijk zijn 
(medisch bed, lift, enz.) zodat het personeel zijn werk in goede omstandigheden en in volledige 
ergonomie kan verrichten. In het geval van aanpassingen aan huis moet de nieuwe voorziening zo snel 
mogelijk worden geïnstalleerd om de kwaliteit van de zorg door het verplegend personeel te 
waarborgen.  

 
c. Besherming van werknemers  

De patiënt verbindt zich ertoe: 

 De werknemer niet dwingen zijn schoenen uit te doen. De werknemer kan door de 
begunstigde ter beschikking gestelde overschoenen dragen indien hij dit wenst, 

 Het kantoor onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer zich besmettelijke ziekten voordoen 
die een besmettingsgevaar voor de werknemer inhouden, 

 De nodige maatregelen nemen in geval van aanwezigheid van parasieten, 
 Om de arbeider in fatsoenlijke kleding te ontvangen. 

 
 

 Wij vragen u de voor de te verlenen zorg noodzakelijke apparatuur ter beschikking te stellen. Deze 
uitrusting moet in goede staat verkeren, met name wat de elektrische apparaten betreft. Voor het 
wassen heeft u onder meer nodig: een wasbak, zeep, ten minste twee schone handdoeken en twee 
schone washandjes, een kam of haarborstel en schone kleren. 

In het kader van de verzorging moet de verpleegkundige beschikken over wegwerpmateriaal zoals 
verband, antisepticum, pleisters, kompressen, voorgeschreven medicatie, pillendoosje, enz.   

Om een dossier bij het Wit-Gele Kruis te kunnen openen, moet de patiënt 2 kleefzegels van de 
mutualiteit hebben en in het bezit zijn van zijn identiteitskaart. Indien de patiënt een probleem heeft met 
zijn identiteitskaart, verbindt hij zich ertoe de situatie zo spoedig mogelijk te regulariseren. De 
identiteitskaart moet bij elk bezoek van de verpleegkundige worden getoond. 

 

Ons personeel moet zich in alle omstandigheden respectvol tegenover u gedragen.  Geen enkele vorm 
van discriminatie, geen geweld of morele of seksuele intimidatie wordt getolereerd.  Van u en uw 
omgeving (echtgenoot, kinderen, enz.) wordt hetzelfde gedrag verwacht. 

Het opleiden van toekomstige professionals behoort ook tot de taak van ons personeel. Het is dus 
mogelijk dat uw zorgverlener wordt vergezeld door stagiairs. Wij danken u dat u hen in staat stelt hun 
toekomstige beroep te leren door ze te verwelkomen. 

5. DE GEBRUIKTE APPARATUUR 

6. WEDERZIJDS RESPECT  
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 Als u bewakingscamera's gebruikt, bent u verplicht ons daarvan in kennis te stellen (wet op de 
aanwezigheid van camera's op de werkplek).  

Filmen of fotograferen van de werknemer is verboden tijdens de werkuren. Als u een 
camerabewakingssysteem hebt, verzoeken wij u dit tijdens de dienst uit te schakelen. 

 

Het is de verpleegkundige verboden een verpleegkundige handeling te verrichten waarvoor een medisch 
voorschrift vereist is zonder over dit voorschrift te beschikken (bijvoorbeeld een injectie zonder medisch 
attest). 

Het volgende is formeel verboden, zelfs als de patiënt er uitdrukkelijk om vraagt: 

   De verzorging van dieren; 
   Verplaatsen van meubels of ladingen; 
   Het gebruik van gevaarlijke producten; 
   Elk werk dat de grenzen van de zorg overschrijdt; 
   Deze lijst is niet volledig 

Bovendien mogen werknemers geen fooien of financiële bijdragen voor persoonlijk gebruik aannemen. 

 

Als u weet dat u niet op de afgesproken tijd thuis kunt zijn, dient u de ASD of de verpleegkundige 
minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Dit bespaart de dienst het ongemak om u een 
forfaitair bedrag van 11,16 euro aan te rekenen dat u via het maandelijks bewijs van verzorging wordt 
gefactureerd.  In bepaalde noodsituaties, zoals een ziekenhuisopname, vervalt deze bepaling. 

 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de 
vervaldag wordt het verschuldigde bedrag automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd 
met een forfaitaire vergoeding van 12,50 euro. Bovendien wordt, zonder voorafgaande kennisgeving, 
een achterstandsrente van 10% per jaar gevorderd op de verschuldigde bedragen vanaf de dag waarop 
deze opeisbaar worden tot de dag waarop de betaling volledig is ontvangen. Alle kosten van invordering, 
zowel minnelijk als gerechtelijk, door de deurwaarder komen ten laste van de schuldenaar. Deze kosten 
zullen worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het 
tarief van de handelingen van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van bepaalde 
vergoedingen.  

U moet zich er ook van bewust zijn dat de ASD de steun kan opschorten in geval van niet-naleving van 
de clausules in verband met de gezondheid van de woning, het welzijn en de veiligheid van de 
werknemers en in geval van laattijdige betaling. 

7. CAMERA’S   

8. VERBODEN WERKZAAMHEDEN  

9. BIJ AFWEZIGHEID 

10. FACTURATIE  
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 In geval van vermoedelijke diefstal door de werknemer moet de begunstigde het ASD-bureau 
onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. In geval van bewezen diefstal verbindt de begunstigde zich 
ertoe onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en de ASD, met vermelding van het nummer van de 
aangifte bij de autoriteiten. 

 

Onze werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen. De ASD is ook verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. In geval van door de werknemer veroorzaakte schade moet de begunstigde binnen 
24 uur na de dienst een schriftelijke verklaring bij de ASD indienen. Alleen de verzekeringsmaatschappij 
kan de verantwoordelijkheid van de werknemer beoordelen. Indien dit het geval is, zal een vergoeding 
worden betaald overeenkomstig de restwaarde van het goed. 

 

In geval van geschillen stellen de begunstigde en ASD alles in het werk om tot een redelijke regeling te 
komen, met inachtneming van de rechten en verplichtingen van de partijen.  

Indien een dergelijk akkoord niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechterlijke 
instanties in Brussel. 

 

Met uw hulp zullen wij ons uiterste best doen om u gepersonaliseerde kwaliteitszorg te bieden in een 
klimaat van vertrouwen, comfort en veiligheid voor iedereen. 

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 
verpleegkundige dienst op 02 647 03 66 of per e-mail op adminsi-bxl@fasd.be   

 
 
Gedaan te Brussel, op ....../....../............ 

Gelezen en goedgekeurd 

Handtekening van de patiënt  
  

 
 
 

  
  

 

11. VERLIES EN DIEFSTAL  

12. VERZEKERING  

13. GESCHILLEN   
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