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Welkom 
 

Van harte welkom in Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Opgenomen worden in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis  
is geen alledaags gebeuren. 

Dat u naar Inkendaal werd verwezen, duidt er op dat uw verwijzende arts  
ervan overtuigd is dat u nood heeft aan intensieve multidisciplinaire  
revalidatie.

Ons team tracht een brug te slaan tussen uw opname  
in het algemeen ziekenhuis en uw thuissituatie. Vanuit zijn of haar eigen 
vakgebied en expertise zal elke medewerker uw verblijf zo efficiënt en  
aangenaam mogelijk laten verlopen met als doel u te begeleiden naar  
een zo hoog mogelijke graad van zelfredzaamheid.

Met deze brochure willen wij u graag informeren over de dagelijkse  
werking van Inkendaal.

Namens het ziekenhuisteam willen wij u alvast bedanken voor het 
vertrouwen dat u in ons stelt, en wensen wij u een goede revalidatie  
en aangenaam verblijf toe.

Namens de directie

Sofie Blancquaert 
Algemeen Directeur
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Over Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal
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MISSIE EN VISIE

Onze missie 

Inkendaal is een onafhankelijke en open gemeenschap 
met een interdisciplinaire en individuele benadering 
van de revalidant en zijn familie.

In een unieke omgeving omringen gespeciali seerde 
artsen, therapeuten, verplegend personeel en  
ziekenhuisstaf de revalidant met een gepersonaliseerd 
zorgpakket, en stellen ze samen realistische doelen 
voor het maximali seren van zijn levenskwaliteit.

Inkendaal streeft bovendien naar een continue  
uitbouw van haar wetenschappelijke expertise en  
is erkend als referentiecentrum voor verschillende 
revalidatiespecialisaties.

De waarden die wij centraal stellen zijn: 

 

EXPERTISE IN REVALIDATIE

WARMMENSELIJKHEID

BETROKKENHEID

CREATIVITEIT

Onze visie 

Inkendaal wil dé expert zijn in de revalidatie van  
revalidanten met een aangeboren of verworven  
hersenaandoening, complexe locomotorische en  
neuromusculaire aandoeningen met mogelijke  
cardiopulmonaire complicaties.

Vanaf de opname verzorgen wij een indivi dueel en 
aangepast behandel- en revalidatieprogramma voor 
al onze revalidanten: kind of volwassene, ambulant of 
gehospitaliseerd.

De zorg voor het welzijn van onze revalidanten staat 
centraal. Onze gespecialiseerde artsen, paramedici, 
verpleegkundigen en leerkrachten bundelen graag hun 
vakkennis om tot de meest efficiënte behandeling te 
komen. En dit in lijn met de mogelijkheden van elke 
individuele revalidant. 

De betrokkenheid en passie van onze medewer kers 
zijn fundamentele bouwstenen in hun ambitie om 
de zorgkwaliteit te maximaliseren. Door continu te 
werken aan hun opleiding in de nieuwste technieken 
groeien onze deskundige medewerkers uit tot pioniers 
in de complexe zorg. 

Revalidatie gaat voor ons veel verder dan de  
ziekenhuismuren. Bewijs daarvan is te vinden in de  
uitbouw van onze hippotherapie en de aanleg van  
ons revalidatiepark waar kleine en grote patiënten  
in een groene oase van rust aan hun motorische en 
neurologische revalidatie werken. 

Als innoverend revalidatieziekenhuis ijvert Inkendaal 
voor een intensieve samenwerking met andere  
zorgpartners over verschillende regio’s heen.  
Wij participeren niet alleen in wetenschappelijke  
studies, maar stellen onze expertise ook graag ten 
dienste van studenten aan de hand van een ruim  
aanbod volwaardige stageplaatsen.



ONS ZORGAANBOD

Revalidatieziekenhuis Inkendaal, tot 2004 ‘Ziekenhuis De Bijtjes’, bestaat meer dan 100 jaar,  
maar heeft zich vooral de laatste 40 jaar, na zijn erkenning in 1978 als gespecialiseerd ziekenhuis, 
toegelegd op revalidatie.

Als expert in revalidatie richten wij ons op revalidanten met ernstige locomotorische, neurologische en 
cardiopulmonaire aandoeningen. Wij werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten,  
zowel volwassenen als kinderen. Voor deze laatsten beschikt het ziekenhuis over een eigen  
Partiële Daghospitalisatie (60 plaatsen) met een geïntegreerde ziekenhuisschool type 5, die erkend is 
door het Departement Onderwijs.

Inkendaal is bevoegd voor een aantal federale en Vlaamse conventies.

We hebben onder andere een erkenning als:

• Expertisecentrum Persisterende Vegetatieve Status/Minimaal Responsieve Status (PVS/MRS) 
• Conventie Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH) - resocialisatie 
• Conventie Mobiliteitshulpmiddelen (7.90) 
• Conventie Cerebrale Parese (aangeboren hersenletsels) (CP) 
• Conventie Autismespectrumstoornissen 
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS – i.s.m. UZ Brussel) 
• Conventie Neuromusculaire Aandoeningen (spierziekten) (NMRC) 
• Conventie Ademhaling en Ondersteuning Thuis (ademhalingsproblemen) (AOT)

Inkendaal beschikt over een eigen hoogtechnologisch Centrum voor Bewegingsanalyse (ganglabo)  
en een eigen polikliniek.

Voor elke doelgroep staat in het revalidatieziekenhuis een gespecialiseerd multidisciplinair team klaar.
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Federale en Vlaamse erkenningen (conventies)

Inkendaal beschikt over enkele federale RIZIV-erkenningen:

• Overeenkomst ademhalingsondersteuning thuis (AOT) 
• Neuromusculair referentiecentrum (NMRC - samenwerking met UZ Brussel) 
• Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP - interuniversitaire samenwerking met ULB, UZ Brussel,  
 ULg Luik) 
• Overeenkomst inzake revalidatie (resocialisatie) van patiënten met niet-aangeboren hersenaandoeningen   
 (NAH-patiënten) (conventie 7.71)

Inkendaal beschikt over enkele Vlaamse erkenningen:

• Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen (RCA - samenwerking met UZ Brussel) 
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS - samenwerking met UZ Brussel) 
• Opstellen van de multidisciplinaire evaluatie in het kader van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen  
 (conventie 7.90)
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Multidisciplinair Team (MDT) 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is erkend als Multi-
Disciplinair Team (MDT) door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH). Mensen die 
jonger zijn dan 65 jaar en een ernstige, langdurige 
beperking hebben, kunnen bij ons MDT terecht voor 
het opmaken van een aanvraag voor:

• hulpmiddelen; 
• aanpassingen aan de woning/auto;
• aanvraag Persoonsvolgend Budget (PVB).

Personen die een beroep op ons MDT-team 
kunnen doen:

• Patiënten die opgenomen zijn in   
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

• Patiënten die ambulante revalidatie volgen in 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

• Patiënten die verbonden zijn aan een conventie 
binnen Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

• Externe cliënten.
• Voor minderjarigen dient een aanvraag gericht te 

worden aan de Intersectorale Toegangspoort.  
Ook hiervoor is ons MDT erkend via de Integrale 
Jeugdhulp. Voor kinderen die opgevolgd worden  
binnen Inkendaal maken wij het A-document op 
teneinde de juiste hulpverlening te bekomen.

 



ONZE ZORGPROGRAMMA’S

Zorgprogramma NAH volwassenen

De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van 
waaruit alle lichaamsfuncties gestuurd worden. 
Schade aan het hersenweefsel kan stoornissen 
veroorzaken op vlak van lichamelijk, zintuiglijk, 
cognitief, emotioneel functioneren al dan niet in 
combinatie. Hierdoor komen de zelfredzaamheid 
en het psychosociaal functioneren in het gedrang.  
Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Revalidatie kan  
dit verbeteren.

Het zorgprogramma NAH volwassenen omvat  
verschillende revalidatietrajecten, afgestemd op  
de specifieke noden van de doelgroepen.

Revalidatietrajecten binnen het  
zorgprogramma NAH volwassenen:

• CVA 
• Resocialisatie 
• Desoriëntatie 
• Beperkte responsiviteit (PVS/MRS) 

Zorgprogramma chronisch  
neurologische aandoeningen  
volwassenen

Een aantal ziektes van het zenuwstelsel  
(en spieren) kunnen het functioneren en het  
psychosociaal welzijn in het gedrang brengen, met 
verlies aan zelfredzaamheid. In onze verschillende 
revalidatietrajecten bieden we een specifieke 
aanpak met gespecialiseerde teams.

Revalidatietrajecten binnen het  
zorgprogramma chronisch neurologische  
aandoeningen volwassenen:

• Neuromusculaire aandoeningen 
• Cerebrale Parese  
• Parkinson en movement disorder
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Zorgprogramma locomotorisch  
volwassenen

Ruggenmergletsels en orthopedische  
aandoeningen, zoals amputatie of polytrauma, 
vereisen multidisciplinaire revalidatie.  
Ook daarvoor ontwikkelden wij specifieke  
revalidatietrajecten.

Revalidatietrajecten binnen het  
zorgprogramma locomotorisch  
volwassenen:

• Orthopedie 
• Ruggenmergletsels

Zorgprogramma kinderrevalidatie

Revalidatieziekenhuis Inkendaal begeleidt en  
behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar die door  
neurologische aandoeningen (aangeboren en  
verworven) - met eventueel gerelateerde  
respiratoire problemen - in hun dagelijks  
functioneren beperkt zijn. Een kind kan hierdoor 
sterk belemmerd worden in zijn ontwikkeling, 
functioneren en in de deelname aan dagelijkse 
activiteiten (spelen, leren, ‘kind zijn’ ...).

Ons dynamisch revalidatieteam staat dagelijks 
klaar voor kinderen en jongeren met begeleiding, 
advies en behandeling op maat. De leefwereld van 
het kind wordt gestimuleerd gedurende de  
intensieve revalidatie. Gespecialiseerd basis- 
en secundair onderwijs wordt geïntegreerd 
aangeboden in onze ziekenhuisschool.

Revalidatietrajecten binnen het  
zorgprogramma kinderrevalidatie:

• Ontwikkelingsstoornissen  
• Ontwikkelingsstoornissen respiratoir 
• Cerebrale Parese 
• Autisme 
• Niet-aangeboren hersenletsels 
• Neuromusculaire aandoeningen 
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HET MULTIDISCIPLINAIR REVALIDATIETEAM

Gedurende uw hospitalisatie wordt u begeleid door het revalidatieteam van uw verpleegeenheid. We streven steeds 
naar een zo maximaal mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid in lijn met uw mogelijkheden. Het team stelt een 
therapieprogramma op dat is aangepast aan uw noden. Het multidisciplinaire team bestaat uit:

Revalidatiearts

De medische staf van Inkendaal is samengesteld  
uit geneesheren-specialisten van verschillende  
disciplines (neurologie, neuropediatrie, pediatrie,  
fysische geneeskunde, geriatrie, pneumologie,  
orthopedie) met een bijzondere opleiding in en  
aandacht voor revalidatie.

Enerzijds stellen zij met het team een behandelplan 
samen, gericht op de individuele noden van de  
revalidant en zijn familie. Anderzijds zorgen zij, in 
samenspraak en in overleg met collega’s, voor een 
correcte medische opvolging en behandeling.

 

Verplegend en verzorgend team

De verpleegkundigen en zorgkundigen maken deel 
uit van het therapeutisch team. Zij ontwikkelden een 
zorgfilosofie die verder gaat dan het louter geven van 
hygiënische zorgen, toedienen van medicatie …

Veel aandacht gaat hierbij naar de ontplooiing van uw 
zelfzorg. Wees dan ook niet verbaasd dat u, rekening 
houdend met uw fysieke en psychische toestand,  
gevraagd zal worden stapsgewijs mee te helpen bij  
uw hygiënische zorg. Ook bij het aankleden, bij de 
maaltijden, bij het zich verplaatsen of andere  
bezigheden, zal op uw persoonlijke inzet een beroep 
worden gedaan.

Tegelijkertijd mogen uw familieleden of mantelzorgers 
rekenen op de ervaring en de kennis van  
ons zorgdepartement om hulptechnieken aan te leren 
die ze kunnen gebruiken wanneer u ons  
revalidatieziekenhuis verlaat.

12



13



14

Kinesitherapie

Dit betekent letterlijk therapie van de beweging en/
of therapie door beweging. Hier werken we o.m. aan 
pijnvrij bewegen, mobiliteit, lenigheid, kracht en 
evenwicht. Indien nodig zorgen we voor aangepaste 
hulpmiddelen. Zo willen we revalidanten vooruit  
helpen opdat zij zo snel mogelijk de dagelijkse  
activiteiten kunnen (her)opnemen.

Ergotherapie

Dit is een paramedische therapie die mensen met 
fysieke, cognitieve en/of sociale beperkingen begeleidt 
met het oog op het bevorderen, terugwinnen en/of  
in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk  
functioneren. Dit wordt in verschillende 
situaties toegepast (persoonlijke leef-, werk-, en 
ontspanningssituaties) en gebeurt door middel van 
aangeleerde compensatiestrategieën, hulpmiddelen 
en/of woningaanpassingen of het herstel van functies. 

Logopedie

Logopedie bestaat uit het evalueren, diagnosticeren 
en behandelen van communicatieproblemen (stem, 
taal, spraak) en slikstoornissen. Ook de educatie van 
de revalidant en zijn omgeving is belangrijk in het 
takenpakket van de logopedist.

Conductieve pedagogie

Conductieve pedagogie is een groepstherapie met 
oefeningen in zit, lig en stand, die gelinkt zijn aan het 
dagelijks leven. Er zijn specifieke oefeningen voor 
bepaalde ziektebeelden (bv. ziekte van Parkinson, 
cerebrale parese, ataxie en CVA). 

Het doel van de conductieve pedagogie is het  
vergroten van de lichaamscontrole en -coördinatie, 
waardoor de revalidant meer zelfstandigheid krijgt in 
zijn dagelijks leven. 

Zo verbetert zijn zelfvertrouwen, motivatie en  
welbevinden.
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Psychologie

Een ziekte of een ongeval is een ingrijpend gebeuren 
in iemands leven. Revalidanten, familieleden en 
naasten krijgen te maken met veranderingen, wat 
aanpassingen vergt. Vaak moet men op zoek naar een 
nieuw evenwicht in het leven.

De veranderingen kunnen lichamelijk, cognitief en 
emotioneel zijn. De psycholoog brengt samen met de 
revalidant de emotionele en cognitieve veranderingen 
in kaart en maakt ze bespreekbaar. Samen zoeken 
ze naar manieren om met de gevolgen van deze 
veranderingen om te gaan. Dat gebeurt door (familie)
gesprekken, cognitieve testing ...

Dieetteam

Evenwichtige voeding is voor alle mensen belangrijk, 
maar voor zieke mensen is begeleiding in het voedings- 
patroon nog veel belangrijker. De diëtist waakt erover 
dat de revalidant geen gezondheidsverlies lijdt door 
zijn voeding of het gebrek eraan (door ondervoeding 
bijvoorbeeld).

De aandacht voor voedingsproblemen en het opsporen  
ervan behoren tot de kerntaken van de diëtist.  De 
diëtist geeft ook dieetbegeleiding bij bepaalde  
aandoeningen waardoor de patiënt voldoende  
voedingsstoffen opneemt. Dat kan door bijvoorbeeld 
de consistentie van het voedsel aan te passen,  
waardoor slikken gemakkelijker wordt.

De diëtist volgt uw voedingsschema op en kan u raad 
en praktische tips geven zodat u uw dieet thuis of op 
vakantie kunt volhouden.

Stagiaires en studenten

Ons revalidatieziekenhuis heeft een taak in het opleiden  
van artsen, psychologen, verpleegkundigen en  
paramedici. Zo zult u regelmatig in contact komen  
met stagiaires/studenten.

Zij werken steeds onder toezicht. Door hun inzet zijn 
zij een hulp en steun tijdens uw verblijf.

Indien u liever niet in contact komt met stagiaires/  
studenten vragen wij u om dit uitdrukkelijk te  
vermelden.

Dienst Maatschappelijk werk

De taak van de maatschappelijk werker start bij het 
onthaal van de revalidant en diens familie.

De maatschappelijk werker gaat samen met u en 
uw familie op zoek naar mogelijke oplossingen 
voor de toekomst. Gaat u naar huis, dan wordt de 
organisatie van thuishulp, eventuele hulpmiddelen of 
aanpassingen thuis, besproken en met de bevoegde 
diensten concreet uitgewerkt.

Gedurende de hospitalisatieperiode kan u voor 
vragen met betrekking tot opname, financiële 
en administratieve regelingen (aanvragen 
tegemoetkomingen, attesten, inschrijvingen VAPH …) 
bij onze maatschappelijk werkers terecht.

Stellen er zich problemen met uw terugkeer naar huis, 
dan wordt er samen met u en uw familie gezocht naar 
aangepaste woonvormen.

De maatschappelijk werker regelt in overleg met 
uw familie en de arts familiegesprekken, en neemt 
er ook aan deel. Indien nodig begeleiden zij u bij de 
voorbereiding op uw ontslag.

Naast hulp en begeleiding bij de praktische zaken, 
bieden zij ook psychosociale ondersteuning.



16

BIJKOMENDE DIENSTEN

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Inkendaal eerbiedigt ieders overtuiging.

Indien u dit wenst, kunt u beroep doen op een  
vertegenwoordiger van uw godsdienst of op een  
lekenraadgever.

Op weekdagen tijdens de kantooruren kan u dit vragen 
via een maatschappelijk werker. Tijdens het  
weekend, ’s avonds en ’s nachts contacteert  
de verpleegkundige zelf de desbetreffende persoon.

Palliatief support team (PST)

Soms is revalidatie niet meer mogelijk en wordt er 
overgeschakeld op palliatieve zorg (comfortzorg). 
Comfortzorg krijgt in Inkendaal de nodige aandacht.

Indien u meer informatie wenst over de werking  
van het PST of vragen hebt over comfortzorg, aarzel 
niet om contact op te nemen met de hoofdverpleeg-
kundige van uw verpleegafdeling.
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Bijkomend therapeutisch aanbod

Inkendaal heeft een hydrotherapiebad. Hydrotherapie is een oefentherapie in water met een aangename  
temperatuur. Het warme water werkt niet alleen ontspannend, maar heeft ook een therapeutisch effect.

Onze hippotherapie bewijst het heilzame effect van het werken met paarden voor onze revalidanten, zowel voor  
kinderen als volwassenen.

Verder beschikt Inkendaal over een therapeutisch appartement dat revalidanten de mogelijkheid biedt om zich voor 
te bereiden op een vlotte overgang naar de thuissituatie en dat in de nabijheid van verplegend personeel.

Voor de terugkeer naar huis kan een ergotherapeut een thuisobservatie uitvoeren. Hij kijkt dan na of het huis is  
aangepast en/of er eventueel hulpmiddelen en/of aanpassingen nodig zijn voor de terugkeer naar huis.

De familie kan het zorgproces en de therapie van de revalidant mee volgen tijdens een meeloopdag. Die heeft als 
doel de familie de mogelijkheden en beperkingen van de revalidant te tonen. De familie kan transfers en andere  
therapeutische handelingen aanleren.

Bovenstaand bijkomend therapeutisch aanbod is niet standaard in het uurrooster aangeboden, maar is afhankelijk 
van de pathologie en behandeling van de revalidant.
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KWALITEIT

Inkendaal wil patiëntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke revalidant. Daarom is 
patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt bij al onze medewerkers. Eind 2017 behaalde Inkendaal haar eerste 
ziekenhuisbrede NIAZ Qmentum kwaliteitslabel. Dit toont aan dat kwaliteit en patiëntveiligheid in onze cultuur 
zitten.

Kwaliteit stopt nooit. Meer dan 400 medewerkers zetten als echte kwaliteitsambassadeurs hun schouders onder 
tal van projecten om kwaliteitsvolle zorg voor onze revalidanten te garanderen.

Veiligheidscultuur

Wij hechten veel belang aan veiligheid zowel voor onze revalidanten als voor onze medewerkers.

Onze medewerkers worden het hele jaar door gesensibiliseerd en gevormd over patiëntveiligheid. Daarnaast  
stimuleren we hen om incidenten, bijna-incidenten (bv. valpartijen, medicatiefouten) en complicaties te 
melden in een meld- en leersysteem zodat structurele en organisatorische verbetermaatregelen mogelijk 
zijn.

Indien u, als revalidant of familielid, een onveilige situatie opmerkt, dan kunt u dit steeds melden 
aan een zorgverlener op uw afdeling of via de ombudsdienst.

Patiëntidentificatie

Bij uw opname op de dienst krijgt u een identificatiebandje om uw pols.

Op het bandje staan o.a. uw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meld  
fouten onmiddellijk. Dit bandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent.  
Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Het is belangrijk dat u dit  
identificatiebandje draagt gedurende  
uw hele ziekenhuisverblijf. Als het toch  
loskomt, meld dat dan zo snel mogelijk  
aan de verpleegkundige. Tijdens uw  
verblijf kan men ook meerdere keren  
naar uw naam, voornaam en  
geboortedatum vragen. Deze controle dient  
om elke vergissing uit te sluiten. 

Het is in ons revalidatieziekenhuis een  
standaardprocedure die een veilige  
zorg garandeert.
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Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

Infectiepreventie is van groot belang voor de 
patiëntveiligheid om het doorgeven van kiemen  
te vermijden en eventuele zorggerelateerde infecties te 
voorkomen. Aangezien onze handen het meest  
gebruikte zorginstrument zijn, is een correct  
uitgevoerde handhygiëne bepalend. Daarom maken wij 
niet enkel onze medewerkers, maar ook de revalidanten 
en bezoekers bewust van zaken die bijdragen tot 
infectiepreventie.

Elke zorgverstrekker wordt opgeleid om de basis- 
vereisten van handhygiëne en de 5 indicaties voor  
handontsmetting toe te passen. Dit houdt in dat 
zorgverstrekkers geen lange mouwen, geen juwelen of 
polshorloges dragen en geen nagellak of gelnagels, vuile 
of lange nagels hebben.

Handontsmetting wordt toegepast voor volgende 5 
indicaties : 
• VÓÓR elk patiëntencontact 
• NA elk patiëntencontact 
• VÓÓR een zuivere zorg 
• NA handschoengebruik of blootstelling aan  
 lichaamsvochten 
• NA contact met patiëntmateriaal of -omgeving

Om de overdracht van kiemen te voorkomen bij  
patiëntencontact, passen onze zorgverleners de 
standaard voorzorgsmaatregelen toe. Ze voeren op een 
correcte wijze handhygiëne uit en dragen persoonlijk 
beschermende middelen (handschoenen, schort, masker, 
beschermbril) indien nodig.

We isoleren revalidanten met probleemkiemen 
(multiresistenten en/of pathogenen) niet altijd in de 
strikte zin van het woord, maar laten hen revalideren 
mits toepassing van bijkomende voorzorgsmaatregelen 
in functie van het soort kiem en de lokalisatie op het 
lichaam van de revalidant. Vandaar dat we een principe 
van ‘veilige kamertoewijzing’ naleven in ons liberaal 
isolatiebeleid zodat revalidanten met probleemkiemen 
in bepaalde situaties toch in een gemeenschappelijke 
kamer kunnen blijven of kunnen deelnemen aan 
groepstherapie.

Aan de hand van een gekleurde signaalkaart aan 

het hoofdeinde van het bed, specifiëren we welke 
bijkomende maatregelen vereist zijn voor de zorg- 
verstrekkers, de revalidant en zijn bezoek.

Zowel de revalidant als zijn familie worden door de  
behandelend arts en, indien gewenst, door het team 
ziekenhuishygiëne, geïnformeerd over de  
probleemkiem, de voorzorgsmaatregelen en de 
richtlijnen ter bescherming van medepatiënten, 
personeel en bezoekers. Vraag gerust naar onze folder 
hierover. 

Bij het verlaten van uw kamer en bij aanvang van de 
therapie, vragen we om uw handen te ontsmetten. 
Sowieso moet elke revalidant na toiletbezoek zijn 
handen wassen. Indien dit niet zelfstandig kan, zal de 
zorgverlener helpen. Alle patiëntenkamers, zorg- en 
therapielokalen zijn uitgerust met verdelers voor 
handontsmetting. Bezoekers kunnen de handen 
ontsmetten aan de hoofdingang en bij de ingang van 
elke verpleegeenheid. Handen wassen kan in de sanitaire 
ruimten. 

Het onderhoud en de hygiënische zorg van persoonlijk 
materiaal (scheerapparaat, tandenborstel ...) valt onder 
de verantwoordelijkheid van de revalidant en zijn 
familie. Zo ook de inhoud, de bewaringsvereisten en 
vervaldatum van voeding en drank in de patiëntkoelkast 
in de kamer. Aan de revalidant en zijn familie vragen 
we om te voorzien in voldoende propere kleding en 
ondergoed.

Een correct uitgevoerde schoonmaak van de kamers en 
het meubilair draagt bij tot infectiepreventie. Daarom 
vragen we u om niet te veel persoonlijk gerief te bewaren 
in de kamer zodat de schoonmaakploeg vlot kan reinigen 
en ontsmetten, indien nodig. 

Het team ziekenhuishygiëne organiseert trainingen 
over handhygiëne voor de revalidanten en hun 
familie. Ze sensibiliseren de revalidanten ook om de 
zorgverleners te durven aanspreken over handhygiëne. 
Patiëntbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van 
ons infectiepreventiebeleid.

Inkendaal neemt deel aan de nationale 
overheidscampagnes ter bevordering van handhygiëne 
en infectiepreventie. Zo willen wij de best mogelijke zorg 
aanbieden.

Audits

Door ons continue streven naar kwaliteitsvolle en veilige zorg 
organiseren we regelmatig interne en externe audits in het ziekenhuis.

Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor uw patiëntendossier 
inkijkt. Alle auditoren hebben een geheimhoudingsovereenkomst  
afgesloten over de informatie die zij tijdens het uitvoeren van een 
audit vernemen. Indien u bezwaren hebt tegen het feit dat een  
auditor uw patiëntgegevens en/of -dossier inkijkt in het kader van een 
audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij u  
vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de  
afdeling waar u verblijft.



2

20



Uw verblijf

21

HOE BEGINT UW VERBLIJF?

Aanmelding bij opname

Op de dag van opname meldt u zich vóór 11 uur aan 
bij het onthaal (inkom kasteel) voor de inschrijving en 
de betaling van het voorschot (zie punt 3 –  
“Financieel”).  
Indien u dit niet zelf kan, dan dient uw familie zich 
hiervoor dezelfde dag bij de opnamedienst aan te 
bieden.

De opnamedienst zal u doorverwijzen naar uw  
verpleegeenheid. Een maatschappelijk werker zal 
langskomen om u de werking toe te lichten en  
eventuele praktische vragen op te lossen. 

Wat brengt u mee? 

Voor uw inschrijving 
• Identiteitskaart (EID – Elektronische  
 Identiteitskaart) 
• Voor kinderen: Kids ID, of, indien u nog geen  
 Kids ID heeft, de EID van de titularis of een vignet  
 van de mutualiteit 
• Telefoonnummer van familie of een contactpersoon 
• Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van  
 uw huisarts en van eventueel reeds ingeschakelde  
 thuiszorgdiensten 
• Heeft u een hospitalisatieverzekering: breng de  
 documenten mee (bevestigingsbrief, verzekerings- 
 kaartje …) 
• Bent u aangesloten bij een verzekerings- 
 maatschappij waarmee het revalidatieziekenhuis  
 een overeenkomst heeft (DKV, Van Breda en AXA/ 
 AG) dan kunnen wij de hospitalisatiefactuur  
 rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij  
 versturen mits voorafgaandelijk akkoord van de  
 maatschappij

Bij een arbeidsongeval 
• Naam en adres van de werkgever 
• Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij  
 arbeidsongevallen 
• Nummer van de verzekeringspolis en dossiernummer

Voor uw behandeling 
• Radiografieën van de laatste hospitalisatieperiode 
• Uitslagen van vorige onderzoeken 
• Lijst van de geneesmiddelen die u gebruikt 
• Verwijsbrief van uw (huis)arts 
• Eventuele richtlijnen van uw dieet

Voor uw verblijf 
• Dag- en nachtkledij (vrijetijdskledij, bv. training) 
• Toiletgerief 
• Eventuele persoonlijke hulpmiddelen  
 (bv. elektronische rolstoel, ademhalingsapparatuur)

Keuze van de kamer

Afhankelijk van de beschikbaarheid op de  
verpleegeenheid waar u wordt opgenomen,  
kan u verblijven in een: 
• Eenpersoonskamer 
• Tweepersoonskamer 
• Gemeenschappelijke kamer

Het onthaal zal u vragen naar uw keuze, en de  
verpleegeenheid zal hiermee, in de mate van het  
mogelijke, rekening houden. Op bepaalde  
afdelingen is er slechts een beperkte  
beschik baarheid van eenpersoonskamers en  
wordt er bij toewijzing rekening gehouden met  
de medische toestand van de revalidant.

Indien u voor een eenpersoonskamer  
kiest, dan wordt een kamersupplement aangere-
kend per verpleegdag. Daarnaast kunnen op een  
eenpersoonskamer ook extra honoraria  
aangerekend worden. 
 
De kamerkeuze kan te allen tijde gewijzigd  
worden. Hiervoor wendt u zich tot de  
hoofdverpleegkundige.
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PRAKTISCHE WEETJES

Cafetaria

De cafetaria is dagelijks open van 12 tot 19 uur  
(zelfbediening). Buiten deze uren is koffie, frisdrank en 
snoep verkrijgbaar aan de automaten in de cafetaria.

De cafetaria is geen publieke drankgelegenheid, maar 
maakt deel uit van de ziekenhuisdiensten. Wij vragen 
aan revalidanten, familie en bezoekers om overmatig 
alcoholgebruik te vermijden. 

Revalidanten kunnen overdag water en koffie 
verkrijgen in de refter van hun verpleegeenheid 
(drankenforfait).

 
TV 

Elke revalidant kan op de kamer het tv-toestel 
gebruiken. De afstandsbediening is aanwezig in de 
kamer, net als een hoofdtelefoon. 

Het gebruik van de televisie en de hoofdtelefoon 
wordt verrekend via de comfortkosten of het 
kamersupplement (eenpersoonskamer) op de 
patiëntenfactuur (zie ook p. 32-33).

 
Telefoon

Alle kamers zijn uitgerust met een telefoon. Bij het 
onthaal kunt u een telefooncode aanvragen. De kosten 
voor uitgaande gesprekken worden geregistreerd en 
aangerekend via de patiëntenfactuur onder de rubriek 
“diverse kosten”. 

Het gebruik van gsm-toestellen binnen het ziekenhuis 
is toegelaten. 

 
Draadloos internet

Op de verpleegafdelingen, in de patio en de cafetaria 
kunt u met uw eigen toestel gebruik maken van het 
draadloos netwerk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
het onthaal.

 
Dagbladen en tijdschriften

U kunt uw persoonlijk abonnement op uw  favoriete 
krant/tijdschrift laten afleveren in Inkendaal, zodat u 
niets hoeft te missen. De post wordt dagelijks op uw 
verpleegafdeling bezorgd.  

Op uw afdeling is ook steeds een inkijkexemplaar van 
een krant/tijdschrift beschikbaar. U kunt hiernaar 
vragen bij uw verpleegpost.

Bancontact 

Aan het onthaal kunt u via Bancontact geld afhalen.  
Wij willen er op wijzen dat het niet raadzaam is een 
grote som geld op zak te hebben in het ziekenhuis. 

Post

U kunt post laten toesturen op volgend adres:

 
Uw naam 
Kamernummer 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal  
Inkendaalstraat 1 
1602 Vlezenbeek (St.-Pieters-Leeuw)

 
De inkomende post wordt elke werkdag verdeeld op 
de verpleegeenheden.

Aangetekende zendingen of postwissels worden  
rechtstreeks bezorgd aan uzelf of aan een door  
u gevolmachtigd persoon.

Wenst u post te versturen, dan kunt u deze afgeven aan 
het onthaal en mits contante betaling laten frankeren.

U kunt uw uitgaande post (voldoende gefrankeerd) 
ook afgeven aan de verpleegkundige van uw afdeling.
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Nachttafel met ingebouwde koelkast en kluis

Op alle kamers is de nachttafel standaard uitgerust 
met een kluis en een ingebouwde koelkast.  
De revalidant en zijn familie zijn zelf verantwoordelijk 
voor de inhoud, bewaringsvereisten/vervaldatum voor 
de gestockeerde voeding en drank.

Persoonlijk linnen en kledij

In Inkendaal maakt het dagelijks aankleden van 
revalidanten deel uit van het revalidatieproces. Tijdens 
uw verblijf draagt u bij voorkeur spor tieve loszittende 
kledij en gesloten schoenen (valpreventie), waarin 
u zich goed voelt bij het volgen van de verschillende 
therapieën.

Wij vragen dat familie of kennissen tweemaal per 
week het vuile linnen en kledij ophalen. Mocht dit 
problemen stellen, dan kunt u contact nemen met de 
maatschappelijk werker. 

Indien er onvoldoende propere kledij voorhanden 
is en er geen gevolg wordt gegeven aan mondelinge  
en/of schriftelijke vragen hieromtrent, zal een externe 
wasserij ingeschakeld worden. De kosten worden 
rechtstreeks verrekend via de patiëntenfactuur onder 
de rubriek “diverse kosten”.

Badlinnen

Inkendaal voorziet, omwille van hygiënische 
redenen, zelf het nodige badlinnen. Dit wordt in 
rekening gebracht via de comfortkosten of het 
kamersupplement (eenpersoonskamer) op de 
patiëntenfactuur.

Kapper

U kunt via de verpleging een afspraak plannen met 
de kapster, die ter plaatse komt. De kosten worden 
rechtstreeks verrekend via de patiëntenfactuur onder 
de rubriek ‘diverse kosten’.

Voetverzorging - pedicure

Voor voetverzorging kunt u via de verpleging een 
afspraak bij de pedicure plannen. De kosten worden 
rechtstreeks verrekend via de patiëntenfactuur onder 
de rubriek ‘diverse kosten’.

Leeshoek met ruilboekenkast

Revalidatieziekenhuis Inkendaal beschikt over een 
leeshoek met ruilboekenkast in de patio. U kunt er  
terecht voor het gratis ontlenen en/of ruilen van 
boeken voor jong en oud. Spreek gerust een therapeut 
aan.

Hulpmiddelen

Gedurende uw hospitalisatie kunt u hulp middelen 
huren voor de thuissituatie (therapeutisch weekend, 
proefweek). De ergotherapeut kan u hierover meer 
informatie verstrekken. Het huurgeld wordt verrekend 
via een afzonderlijke factuur. 

Indien u zelf persoonlijke hulpmiddelen meebrengt, 
vertrouwen wij erop dat deze goed onderhouden zijn. 
Bespreek dit met uw ergotherapeut.

Vrijwilligers

Inkendaal startte recent met de uitbouw van een 
vrijwilligerswerking. De vrijwilligers helpen bij een 
mooie en betekenisvolle invulling van therapieluwe 
momenten.

U kunt tijdens uw verblijf in Inkendaal een beroep 
doen op hun diensten. U herkent ze aan hun t-shirt en 
net als onze zorgverleners zijn ze gebonden aan het 
beroepsgeheim. Informeer u op uw verpleegeenheid 
over de mogelijkheden.
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BEZOEK

Bezoek is dagelijks welkom tussen 14 en 20 uur  
op weekdagen, in weekends en op feestdagen.

Therapieën en onderzoeken kunnen plaatsvinden 
tijdens bezoekuren. Deze hebben steeds voorrang op 
het bezoek.

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

Geld en waardevolle voorwerpen 

Een ziekenhuis is een publiek gebouw, waar heel wat 
mensen komen en gaan. Het risico bestaat dat geld  
en waardevolle voorwerpen verdwijnen.  
Ter preventie en in uw eigen belang raden wij u aan om 
geen geld en waardevolle voorwerpen op de kamer te 
bewaren of zichtbaar en onbewaakt achter te laten of 
om gebruik te maken van het kluisje.  
 
Indien u iets verdachts opmerkt of als er iets verdwe-
nen is, verwittig dan een medewerker.

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor schade 
ten gevolge van diefstal of verlies.

Gevonden voorwerpen

Inkendaal beschikt over een procedure met betrekking 
tot gevonden voorwerpen. Het gevonden voorwerp 
blijft maximum 14 dagen op de verpleegafdeling of aan 
het onthaal. Er wordt telefonisch contact opgenomen 
met de vermoedelijke eigenaar.

Daarna gaat het gevonden voorwerp naar een centraal 
stockagepunt waar het maximaal één jaar bewaard 
wordt.

PARKEREN

Omdat wij de veiligheid op onze terreinen 
maximaal willen garanderen, vragen wij de  
bezoekers rekening te houden met de  
signalisatie m.b.t. het parkeren, en enkel  
op toegelaten plaatsen te parkeren.

Dient u personen met een beperking af te 
zetten, dan kunt u even gebruik maken van de 
parkeerplaatsen aan de ingang om u daarna op 
een andere plaats te parkeren.

Wanneer u zich foutief parkeert, bemoeilijkt u 
niet alleen de doorgang voor revalidanten of  
leveranciers, maar brengt u ook de veiligheid 
van anderen in gevaar doordat urgentie- 
diensten zoals ziekenwagens of brandweer- 
wagens niet of moeilijk kunnen doorrijden.

Bij inbreuk behouden wij ons het recht om  
een sticker (foutief parkeren) aan te brengen 
op de achterzijruit van uw wagen en indien 
nodig passende maatregelen te nemen.
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Roken, alcohol, medicatie en houding

Binnen Inkendaal geldt een algemeen rookverbod, 
zoals bepaald bij KB van 22.12.2009. Eventueel kan er, 
uitzonderlijk, gerookt worden op de terrassen, aan het 
einde van de verpleegafdelingen.

Het is niet toegelaten om alcohol en medicatie te 
gebruiken zonder toestemming van uw behandelend 
arts.

U bent medeverantwoordelijk voor uw eigen  
lichamelijke gezondheid. Roken en het gebruik van 
alcohol kunnen uw gezondheid schaden. Bovendien is 
het gebruik van alcohol in combinatie met medicatie 
gevaarlijk.

De relatie tussen een revalidant en een zorgverlener is 
gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

De zorgverleners vragen ook uw engagement en 
verwachten:

• dat u met de nodige aandacht en met het nodige  
 respect de aanbevelingen en richtlijnen volgt;

• dat u uw zorgverleners duidelijk en volledig  
 informeert, zodat een verantwoorde zorg en  
 behandeling verstrekt kunnen worden;

• dat u de therapeutische afspraken inzake zorg en  
 behandeling respecteert;

• dat u tijdens uw verblijf de afspraken respecteert  
 inzake “inwendige orde”, die onder meer in deze  
 brochure zijn vermeld;

• dat u de nodige zorg draagt voor de infrastructuur  
 en het ter beschikking gestelde materiaal;

• dat u, voor zover van toepassing, zorgt voor  
 een tijdige betaling van de hulpverlening die 
 u geniet;

• dat u de zorgverleners tijdig informeert wanneer 
 u een bepaalde afspraak niet kunt nakomen.

Technische apparaten

Omwille van (brand)veiligheid is het niet toegelaten 
om technische apparaten die hitte produceren op  
de kamer mee te brengen (bv. waterkoker,  
broodrooster), met uitzondering van wat  
noodzakelijk is voor persoonlijke verzorging en  
multimedia. Indien er twijfel is, wordt dit intern  
besproken met de preventieadviseur en de 
technische dienst. 

Verlaten van het ziekenhuisdomein

Indien u opgenomen bent in een ziekenhuis kunt u 
enkel mits toestemming het domein verlaten.

U dient dit vooraf te bespreken met de verantwoordelijke 
verpleegkundige en/of de arts. Het is mogelijk dat u in 
dit verband een formulier moet ondertekenen. 

Het verlaten van het ziekenhuisdomein gebeurt op uw 
eigen verantwoordelijkheid. 
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Wet op de Rechten van de Patiënt

De Wet op de Patiëntenrechten (22.08.2002,  
BS 26.09.2002) preciseert de rechten van de patiënt,  
en bepaalt hoe u deze kan uitoefenen:

• recht op kwaliteitsvolle dienstverlening 
• recht op vrije keuze van zorgverlener 
• recht op informatie over de persoonlijke  
 gezondheidstoestand 
• recht op toestemming 
• rechten in verband met het patiëntendossier 
• recht op bescherming van de persoonlijke  
 levenssfeer 
• recht op klachtenbemiddeling 
• recht op een kwalitatieve pijnbehandeling

De Wet op de Rechten van de Patiënt bepaalt ook 
welke personen de patiënt kunnen bijstaan bij de 
uitoefening van zijn rechten (vertrouwenspersoon), 
en welke personen kunnen optreden in plaats 
van de patiënt, indien deze om bepaalde redenen 
niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen 
(vertegenwoordiger).

PATIËNTENRECHTEN - PRIVACY WETGEVING

Vertrouwenspersoon

“Een familielid, vriend, andere patiënt of elke andere 
persoon die door de patiënt aangewezen wordt om 
hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie 
omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van 
zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een af-
schrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht.”

Vertegenwoordiger

“Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten 
zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon 
die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van 
deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger 
van de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt 
bijstaat.”

De ombudsfunctie

De medewerkers staan dagelijks klaar om u de beste 
zorgen te verlenen, u en uw familie bij te staan en uw 
verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
Naast de zorgverleners, zijn hierbij ook heel wat  
medewerkers betrokken van de ondersteunende 
diensten zoals administratie, keuken, schoonmaak, 
technische dienst.

Ondanks onze inspanningen, kunnen zich situaties  
voordoen die voor verbetering vatbaar zijn, of  
waarover u als revalidant/familie niet tevreden bent  
of klachten heeft.

In dat geval is het aangewezen om het probleem/ 
de klacht in eerste instantie rechtstreeks met de 
betrokkenen te bespreken (de zorgverlener zelf of zijn 
leidinggevende). Zij zullen met u overleggen om een 
oplossing te zoeken voor uw probleem of klacht.

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u de  
ombudspersoon van het revalidatieziekenhuis  
contacteren:

ombudsdienst@inkendaal.be 
T 02 531 53 40

De ombudspersoon zal u neutraal en onpartijdig te 
woord staan en is verplicht om het beroepsgeheim  
te respecteren.

De ombudsdienst beschikt over een huishoudelijk 
reglement. U kunt dit opvragen bij het onthaal of de 
ombudsdienst.

U kunt ook terecht bij de ombudsdienst met  
opmerkingen en suggesties om onze werking en 
dienstverlening te verbeteren.

Voor informatie en de integrale tekst van de Wet 
“Rechten van de patiënt” kunt u terecht bij de 
ombudsdienst of kunt u de website raadplegen van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid  
(www.patientrights.be).
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Privacy in Inkendaal

Inkendaal is verplicht om voor iedere revalidant 
een dossier aan te leggen dat onder andere bestaat 
uit administratieve, medische, verpleegkundige 
en paramedische gegevens. Dit dossier is strikt 
vertrouwelijk en vergemakkelijkt de communicatie 
tussen de verschillende zorgverleners die samen voor 
uw revalidatie instaan. 

Zorgverleners kunnen om professionele redenen 
toegang hebben tot uw patiëntendossier. Al deze 
zorgverleners zijn door het beroepsgeheim gebonden. 
De registratie van persoonsgegevens, en het aanleggen 
en bewaren van het dossier gebeuren conform de 
regelgeving inzake de verwerking en bescherming 
van persoonsgegevens.

Als revalidant hebt u het recht om, hetzij op 
rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, 
kennis te nemen van de gegevens die rond uw 
gezondheidstoestand worden verzameld. Een 
aanvraag om uw gegevens te raadplegen verloopt 
schriftelijk via een formulier op onze website.

Inkendaal is eindverantwoordelijke voor de verwerking 
van de persoonsgegevens van de revalidant, waarbij 
we focussen op privacy en bijzondere aandacht 
hebben voor de bescherming van uw gegevens in 
het kader van de Europese regelgeving (General Data 
Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018):

• We lichten telkens duidelijk en transparant toe 
waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken.

• We bewaren enkel de gegevens die we nodig 
hebben voor een optimale zorgverlening.

• We streven ernaar om uw gegevens nauwkeurig 
en correct te verwerken.

• We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens.

• We nemen maatregelen om uw gegevens 
te beschermen tegen raadpleging door 
onbevoegden, verlies of vernietiging.

• Onze verantwoordelijkheid over uw 
persoonsgegevens dragen we uit naar de 
medewerkers die ermee in contact komen.

Voor meer informatie over uw rechten en voor ons 
privacyreglement kunt u terecht op onze website of bij 
onze privacycoach.

Wat bij vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw rechten als patiënt 
of over uw recht op privacy kunt u terecht bij de 
ombudsdienst van het ziekenhuis  
(ombudsdienst@inkendaal.be).

Heeft u als patiënt vragen of klachten i.v.m. de 
verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u 
contact opnemen met onze privacycoach 
(privacycoach@inkendaal.be).

DNR & Wilsverklaring

Iedereen kan een voorafgaande “negatieve”  
wilsverklaring opstellen. Via deze weg kan men  
in detail opschrijven welke behandeling(en) en  
onderzoek(en) men niet meer wenst te krijgen indien 
men wilsonbekwaam is.

Men kan afdwingen dat bepaalde behandelingen  
niet opgestart, afgebouwd of gestopt worden  
(bv. DNR = niet gereanimeerd willen worden).

Deze wilsverklaring blijft ‘onbeperkt’ geldig tenzij u 
deze herroept. Het is van belang dat u de negatieve  
wilsverklaring zelf aan uw behandelend arts 
overhandigt. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te 
respecteren.

Orgaandonatie

Orgaandonatie kan mensenlevens redden. Volgens  
de wet van 13 juni 1986 kan het wegnemen van  
organen na overlijden alleen als de donor  
(de overleden persoon) tijdens het leven hiertegen 
geen verzet aantekende. Ook de samenlevende 
echtgeno(o)t(e) of de verwanten van de eerste graad 
kunnen verzet aantekenen via de diensten van het 
rijksregister of tijdens het ziekenhuisverblijf.  
 
Bij vragen over orgaandonatie kunt u terecht bij uw 
behandelend arts.

Fotograferen en filmen

Het is wettelijk niet toegestaan om artsen,  
medewerkers en revalidanten van  
Revalidatieziekenhuis Inkendaal te filmen 
of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming. 

Dit is een schending van het recht op privacy.
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KINDVRIENDELIJK PROTOCOL

“Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht, en meer bepaald voor de kinderen.” 
(UNESCO)

Een ziekenhuisopname is een zeer ingrijpende gebeurtenis, ook voor een kind. Enerzijds wordt het kind plotseling 
onttrokken uit zijn vertrouwde omgeving, anderzijds voelt het zich ziek waardoor omgevingsprikkels als extra  
bedreigend worden ervaren. Inkendaal telt heel wat jonge revalidanten. Omdat wij veel belang hechten aan het  
goede verloop van een opname onderschrijven we het Handvest van de Rechten van de Gehospitaliseerde Kinderen, 
ook wel het Charter van het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital genoemd.

 Dit handvest bestaat uit tien artikels:

1 Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de 
zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of  
poliklinisch kan worden verleend.

2 Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwens- 
persoon altijd bij zich te hebben. 

3 Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind  
te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind.

4 Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie 
wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen 
van het kind.

5 Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die  
noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor  
onderzoeken, ingrepen en behandeling. Kinderen worden  
beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken.

6 Kinderen mogen niet op een specifieke volwassenenafdeling 
worden opgenomen. Alle kinderen van dezelfde leeftijds-  
en ontwikkelingsfase worden samengebracht voor het  
ondernemen van spelactiviteiten. Voor bezoekers bestaan  
er geen leeftijdsgrenzen.

7 Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich 
te vermaken en onderwijs te genieten naargelang hun leeftijd 
en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op een  
verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar  
voldoende toezicht is en die rekening houdt met kinderen 
van alle leeftijdscategorieën.

8 Het multidisciplinaire team is opgeleid voor de behandeling 
en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en 
de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele 
behoeften van het kind en zijn familie op te vangen.

9 Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door 
zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling optimaal 
samenwerken.

10 Kinderen hebben het recht om met respect en begrip  
benaderd en behandeld te worden. De privacy van elk kind 
moet worden gegarandeerd.
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ONTSLAG UIT HET REVALIDATIEZIEKENHUIS

Het ontslag wordt besproken binnen het multidisciplinair team. De arts deelt de beslissing van ontslag mee  
aan de revalidant en/of familie.

De maatschappelijk werker treft samen met de revalidant/familie de nodige voorbereidingen, opdat het ontslag zo 
optimaal mogelijk verloopt.

Indien nodig kan er thuiszorg opgestart worden (bv. thuisverpleging, gezins- of bejaardenhulp). Er wordt eveneens 
bekeken of aanpassingen aan de woning of hulpmiddelen nodig zijn. Om dit te bepalen, kan de ergotherapeut op 
huisbezoek komen en u de meest geschikte adviezen voorstellen. Voor patiënten jonger dan 65 jaar kan het multi-
disciplinair team een dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) opstarten om een 
financiële tussenkomst aan te vragen voor aanpassingen aan de woning en voor hulpmiddelen.

Indien nodig, kan er eveneens gezocht worden naar een dag(verzorgings)centrum, waar mensen één of meerdere 
dagen per week overdag kunnen verblijven.

Indien ontslag naar huis niet meer mogelijk is, gaat de maatschappelijk werker samen met de revalidant en/of familie 
op zoek naar een geschikte oplossing.



3

30



Financieel

31

OPNAMEVERKLARING

Elk ziekenhuis is verplicht de patiënten (of hun  
vertegenwoordiger) een verklaring te laten  
ondertekenen dat zij vooraf kennis namen van de 
kamerkeuze en de financiële voorwaarden.  
Deze opnameverklaring is opgesteld volgens een  
voorgeschreven model en wordt ingevuld en  
ondertekend in 2 exemplaren, één exemplaar voor  
de patiënt en één exemplaar voor het ziekenhuis.

De toelichting bij de opnameverklaring betreft de  
mogelijke supplementen en persoonlijke bijdragen  
in de verblijfskosten, de farmaceutische kosten,  
de erelonen en informatie over andere diverse  
kosten die aangerekend kunnen worden.

Inkendaal hecht veel belang aan de betaalbaarheid 
van de zorg. Alle geneesheren zijn geconventioneerd 
en werken aan verbintenistarieven. Dit zijn vaste  
basisbedragen volgens de geldende RIZIV- 
reglementering.

VOORSCHOTTEN

Bij elke opname wordt een voorschot gevraagd dat 
betaald moet worden aan het onthaal op de dag van 
de opname. 

De bedragen van de voorschotten vindt u in het eerste 
gedeelte van de opnameverklaring.

De betaling kan op volgende manieren gebeuren: 
• Cash; 
• Bancontact; 
• Voorleggen van een bewijs van overschrijving.

U ontvangt een betalingsbewijs en het voorschot 
wordt afgetrokken van de laatste factuur, op 
voorwaarde dat alle voorgaande facturen betaald zijn.

Revalidanten die over een hospitalisatieverzekering 
beschikken bij DKV, Van Breda en AXA/AG melden 
dit bij het onthaal. Indien Inkendaal vooraf een 
bevestiging van verzekerbaarheid ontving van de 
verzekering, dienen deze revalidanten geen voorschot 
te betalen.

Revalidanten die niet in België zijn gedomicilieerd, 
dienen vóór de opname een document E112 voor te 
leggen, of een attest van ten laste name van de  
hospitalisatiekosten door een erkende 
verzekeringsorganisatie. Deze patiënten betalen een 
voorschot zoals hierboven beschreven.
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DE FACTUUR

Elke factuur die u ontvangt, is opgesteld volgens 
de geldende RIZIV-reglementering. Alle toegepaste 
tarieven zijn conform de overeenkomstige 
reglementering. Inkendaal hanteert een systeem van 
maandelijkse facturatie, om de kosten te spreiden en 
de factuur overzichtelijk te houden.

De factuur omvat 6 grote rubrieken: 
• Verblijfskosten 
• Forfaitair aangerekende kosten 
• Apotheek 
• Honoraria zorgverlener 
• Andere leveringen 
• Diverse kosten

De gefactureerde bedragen zijn onder meer  
afhankelijk van uw statuut bij de ziekteverzekering, 
keuze van uw kamer en de duur van uw opname.  
Bedragen kunnen worden geïndexeerd en daardoor in 
de loop van de opname wijzigen.

Verblijfskosten

Deze kosten omvatten uw verblijf en de verpleeg- 
kundige verzorging. Het ziekenfonds betaalt het 
grootste deel van deze kosten.

Wettelijk persoonlijk aandeel

Per hospitalisatiedag betaalt u een persoonlijk  
aandeel in de verpleegdagprijs, afhankelijk van uw 
statuut bij het ziekenfonds en de duur van uw  
hospitalisatie. Het persoonlijk aandeel is wettelijk 
vastgelegd en is onafhankelijk van de kamerkeuze. 
Een overzicht van het persoonlijke aandeel volgens 
statuut bij het ziekenfonds vindt u in de opname- 
verklaring, die u heeft ondertekend bij het onthaal. 
De tarieven zijn ook beschikbaar bij het onthaal.

Kamersupplement per dag

Indien u gekozen hebt voor een eenpersoonskamer 
betaalt u een bijkomend kamersupplement per 
dag, overeenkomstig de tarieven vermeld in de 
opnameverklaring. Dit supplement omvat tevens de 
diensten die onder de comfortkosten vallen (zie*p. 33).

 
Forfaitair aangerekende kosten

Naast het wettelijk persoonlijk aandeel, betaalt u bij 
een ziekenhuisopname ook diverse wettelijke forfaitaire 
kosten, hetzij per opname hetzij per verpleegdag. Deze 
worden aangerekend, ook al geniet de revalidant niet 
van deze prestaties (bv. klinische biologie, medische 
beeldvorming).

Per opname kan in de rubriek “verblijfskosten” ook  
een opnameforfait gefactureerd worden. Ook voor 
deze forfait is uw persoonlijke bijdrage afhankelijk van 
uw statuut bij het ziekenfonds.

Per opnamedag wordt u een wettelijk bepaald   
geneesmiddelenforfait aangerekend, ongeacht het  
gebruik van medicatie.

Apotheek

De toegediende geneesmiddelen worden gefactureerd, 
geheel of gedeeltelijk te uwen laste, overeenkomstig 
terugbetaling door het ziekenfonds.

Honoraria zorgverlener

Voor de medische en paramedische honoraria  
hanteert Inkendaal de tarieven opgelegd door het 
RIZIV. Indien u kiest voor een eenpersoonskamer 
kunnen er ereloonsupplementen worden aangerekend 
bovenop het basistarief. 
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De volledige omschrijving van de verstrekking en 
terugbetalingstarieven kunt u aan de hand van de code 
vermeld op uw factuur terugvinden in de databank 
Nomensoft, die beschikbaar is op de website van het 
RIZIV. 

Andere leveringen

In deze rubriek gaat het om leveringen met een 
terugbetaling. Hier worden leveringen van bloed 
vermeld. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van 
de revalidant en zijn op de factuur omschreven.

Diverse kosten

Deze rubriek omvat een aantal niet-medische kosten 
of diensten die niet thuishoren onder één van  
bovenstaande rubrieken.

Comfortkosten*

Dit gaat om een forfaitair bedrag per ligdag. Het 
bedrag omvat de kosten voor het gebruik van: 
 - de tv; 
 - de hoofdtelefoon; 
 - het draadloos internet; 
 - het gebruik van de nachttafel met ingebouwde  
  koelkast en kluis; 
 - het badlinnen; 
 - diverse andere diensten zoals het gebruik van  
  onbeperkt water en koffie in de   
  refter van uw afdeling (drankenforfait).

De comfortkosten worden toegepast in alle  
verpleegeenheden van het revalidatieziekenhuis 
en zijn van toepassing op alle gemeenschappelijke 
kamertypes. 

Diverse kosten

Dit gaat om kosten die worden aangerekend indien u 
beroep doet op deze diensten: 

 - telefoon; 
 - kapster; 
 - pedicure; 
 - aankoop/aanpassing/herstellen van  
  hulpmiddelen; 
 - wasserij; 
 - rooming-in; 
 - logeerkamer familie; 
 - producten/materialen voor thuisgebruik  
  (therapeutisch weekend); 
 - parafarmaceutische producten.

Bij uw opname ontvangt u, als bijlage aan de  
opnameverklaring, een gedetailleerd overzicht van  
de diverse kosten voor deze diensten en leveringen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Op het einde van elke kalendermaand wordt een  
factuur gemaakt. De factuur van de voorbije maand 
wordt u toegezonden samen met een overschrijvings-
formulier waarop het door u te betalen bedrag is  
vermeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag te 
vereffenen binnen de 15 dagen na verzendingsdatum.

Indien u vragen hebt over uw factuur kunt u terecht  
op de dienst facturatie via facturatie@inkendaal.be of 
telefonisch op 02 531 54 12. 

Indien u vragen heeft over uw betaling, kunt u die 
stellen via debiteuren@inkendaal.be of telefonisch op 
02 531 54 29.

VERVOERSKOSTEN

Inkendaal beschikt over verschillende genees- 
heerspecialisten en consulenten. Op deze wijze  
kunnen de meeste medische problemen intern  
opgevolgd worden.

Indien het nodig is om beroep te doen op externe  
diensten (bv. gespecialiseerde onderzoeken,  
consultaties) wordt dit in overleg met de  
behandelend arts afgesproken en regelt Inkendaal het  
vervoer.

Indien u nog dezelfde dag terugkeert, zijn deze  
vervoerskosten ten laste van het revalidatieziekenhuis. 
Indien u naar aanleiding van een extern consult in een 
ander ziekenhuis moet worden opgenomen, dan zijn 
de vervoerskosten echter ten laste van de revalidant.

Voor het vervoer naar huis of naar een andere  
verblijfsinstelling kunt u de maatschappelijk werker 
contacteren, die samen met u een gepaste en 
betaalbare oplossing zoekt. Deze vervoerskosten zijn 
ten laste van de revalidant. Sommige ziekenfondsen  
voorzien hiervoor een tussenkomst. Informeer 
hiernaar bij uw eigen ziekenfonds.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u steeds terecht  
bij de maatschappelijk werker of de verantwoordelijke  
verpleegkundige.



Uw suggesties  
en beoordeling
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Uw suggesties en ervaringen tijdens uw verblijf zijn voor ons belangrijke informatiebronnen om de 
zorg- en dienstverlening te verbeteren. Niet alleen voor u, maar ook voor toekomstige revalidanten 
en bezoekers. 

Inkendaal hecht dus veel waarde aan uw mening, ook over aspecten waarover u niet helemaal  
tevreden bent. 

Mogen wij u dan ook vragen om het bijgevoegde beoordelingsformulier (bijlage 4) in te vullen.  
U kunt dit, desgewenst onder omslag, terugbezorgen via de verpleegkundige of aan het onthaal.

Wij moedigen u aan om ons, op welke wijze ook, te informeren. De resultaten van de bevraging worden 
anoniem behandeld.

Indien u dit wil, kan een medewerker van de dienst kwaliteit deze vragenlijst samen met u invullen. 
 
  



Bijlagen
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ALGEMENE GEGEVENS

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling vzw  |  Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)  
T 02 531 51 11  |  F 02 532 23 66  |  info@inkendaal.be  |  www.inkendaal.be

Contact
 
Algemeen (onthaal) T 02 531 51 11 F 02 532 23 66

 
Directiesecretariaat T 02 531 54 01 / T 02 531 53 91 F 02 532 43 08

 
Polikliniek & medisch secretariaat T 02 531 53 00 F 02 531 53 01

 
Opname T 02 531 53 05

 
Dienst maatschappelijk werk (via onthaal) T 02 531 51 11

 
Facturatie T 02 531 54 12

 
Ombudsdienst (via onthaal) T 02 531 51 11

1 Wegbeschrijving

2 Aanvraagformulier voor morele, godsdienstige  
 of filosofische bijstand

3 Formulier geïnformeerde toestemming –  
 Onthaalbrochure Revalidatieziekenhuis Inkendaal

4 Beoordelingsformulier



BIJLAGE 1    |    WEGBESCHRIJVING

Openbaar vervoer

 
Vanuit Brussel

•  De Lijn - Bus 142 (Brussel – Gaasbeek - Leerbeek ) heeft een halte ter hoogte van Inkendaal  
 (halte "Ziekenhuis Inkendaal" op de rotonde Inkendaal/Postweg).

•  MIVB Metrostation "Erasmus ziekenhuis" bevindt zich op 3 km van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

 
Indirecte verbindingen:

•  Metro Herrmann-Debroux - Erasmus met overstap > Bus 142 (De Lijn) tot halte "Ziekenhuis Inkendaal"

 
Vanuit Ninove

•  De Lijn - Bus 162 (Ninove – Vollezele - Leerbeek) met overstap > Bus 142 (Leerbeek - Brussel) met halte  
 "Ziekenhuis Inkendaal"

Met de wagen

 
Via de Brusselse Ring

• R0 (ring rond Brussel) afrit 15 richting Lennik, Ziekenhuis Erasmus

• Eerste rondpunt (CORA) rechtdoor

• Tweede rondpunt, 2e uitrit richting Vlezenbeek

• Rechtdoor aan rondpunt in Vlezenbeek

• Revalidatieziekenhuis Inkendaal ligt 1 km verder aan de linkerzijde.

 

Uit de richting Ninove – Geraardsbergen
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Ijsbergstr aat

Ninoofsest eenweg

Doylijkstr aat

Ninove



BIJLAGE 2    | MORELE, GODSDIENSTIGE OF FILOSOFISCHE BIJSTAND  
   AAN GEHOSPITALISEERDE PATIËNTEN

Mevrouw, Mijnheer,

U heeft het recht het bezoek te vragen en te ontvangen van een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst, 
ofwel van een lekenraadgever die een niet-godsdienstige morele of filosofische opinie vertegenwoordigt. De dienst 
maatschappelijk werk beschikt daartoe over een lijst.

U kunt ook het bezoek vragen van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere 
lekenraadgever. Gelieve ons in dat geval zijn naam, adres en telefoonnummer, indien u dit kent, op te geven.  
Wij zullen trachten in de mate van het mogelijke op uw verzoek in te gaan.

U kunt ons eveneens laten weten dat u, behoudens nieuw bericht van uwentwege, geen enkele bedienaar of  
vertegenwoordiger van een eredienst wenst te ontvangen.

Tenslotte dient u te weten: 
1 Dat, indien u dit formulier invult, u ons dit onder gesloten omslag moet bezorgen. 
2 Dat u geenszins verplicht bent dit formulier in te vullen. 
3 Dat u achteraf van idee kunt veranderen en u ons dat kunt melden.

Er staan personen ter beschikking voor: 
•  Katholieke godsdienst 
•  Islamitische godsdienst 
•  Orthodoxe kerk 
•  Morele bijstand is mogelijk op vraag van de revalidant.

U kan steeds om morele, godsdienstige of filosofische bijstand vragen:

-  tijdens de daguren via de maatschappelijk werker; 
-  tijdens het weekend, ’s avonds en ’s nachts wordt de bedienaar, vertegenwoordiger of lekenraadgever door  
 de verpleegkundige zelf gecontacteerd.

 

Ondergetekende (naam revalidant): 

Verpleegeenheid:

Kamernr   bed                 wenst

o het bezoek te ontvangen (*)

 o van de bedienaar of vertegenwoordiger van de godsdienst

 o van de lekenraadgever

 o van (naam, adres en telefoonnummer)

o behoudens nieuw bericht, geen bezoek van een bedienaar of vertegenwoordiger van de godsdienst,  
          noch van een lekenraadgever te ontvangen.

Datum en handtekening                                                                                                                                    (*) het gewenste aankruisen aub
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BIJLAGE 3    | FORMULIER GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING –  
   ONTHAALBROCHURE REVALIDATIEZIEKENHUIS INKENDAAL

Opgenomen worden in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis is geen alledaags gebeuren.  
Wij danken u alvast voor het vertrouwen en heten u van harte welkom.

Ons team medewerkers wil een brug slaan tussen uw opname in het algemeen ziekenhuis en uw thuissituatie.  
Vanuit zijn of haar eigen vakgebied en expertise zal elke medewerker uw verblijf zo efficiënt en aangenaam mogelijk 
laten verlopen met als doel u te begeleiden naar een zo hoog mogelijke graad van zelfredzaamheid.

Bij uw hospitalisatie ontvangt u de onthaalbrochure die u wegwijs wil maken in ons revalidatieziekenhuis en haar 
werking. Deze brochure wordt overhandigd en verder toegelicht door de maatschappelijk werker.

Mogen wij u vragen om dit formulier omtrent de ontvangst en mondelinge toelichting van de onthaalbrochure  
ondertekend terug te bezorgen aan de maatschappelijk werker. Indien u hierover nog vragen heeft, dan zijn wij steeds 
bereid die te beantwoorden.

Ik, ondergetekende        ,

vertegenwoordiger van        verklaar hierbij dat

o  Ik de onthaalbrochure ontvangen heb

o  Ik, op een voor mij duidelijke wijze, ben geïnformeerd over de inhoud.

Opgemaakt te Vlezenbeek

Handtekening van de revalidant/vertegenwoordiger     

Datum          /          /                  (dag / maand / jaar)
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BIJLAGE 4    | BEOORDELINGSFORMULIER

Mevrouw, Mijnheer,

Wij kennen graag uw mening over uw verblijf in Inkendaal. Zo kunnen we, indien nodig, de kwaliteit en service  
optimaliseren en beter tegemoet komen aan de wensen en de noden van toekomstige revalidanten. 
Daarom willen we u vragen dit beoordelingsformulier in te vullen.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Het ziekenhuisteam

 

Wat is uw mening over: zeer goed  goed  matig  slecht 

Het onthaal bij Onthaal/Inschrijving o o o o
Onze onthaalbrochure o o o o
De ontvangst op de afdeling o o o o  
De medische behandeling o o o o  
De verzorging o o o o 
De therapieën o o o o
De houding van en contact met
 de behandelend arts o o o o
 het verpleegkundig team o o o o
 de therapeuten o o o o  
De verkregen informatie
 i.v.m. de medische behandeling o o o o
 i.v.m. de verzorging o o o o 
                i.v.m. de therapieën o o o o 
Het comfort van uw kamer o o o o 
Het onderhoud van uw kamer o o o o
De maaltijden o o o o  
De cafetaria o o o o  
De ontslagvoorbereiding o o o o 

Indien u opmerkingen, voorstellen en/of bedenkingen heeft over om het even welk aspect van uw
opname, behandeling of verblijf in ons ziekenhuis, kunt u deze hieronder formuleren.

U verbleef op dienst 

van             /             /                                  tot             /             /                        

U kunt dit formulier terugbezorgen aan het onthaal of u kunt het achteraf versturen naar volgend adres:
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
T.a.v. Dienst Kwaliteit
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
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