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Onderwerp: Extra waskosten door aandoening of ziekte zijn onderdeel van

de aanspraak verblijf

Samenvatting: Wassen van kleding is geen onderdeel van de AWBZ-verstrekking.

Wanneer vaker moet worden gewassen als gevolg van een

aandoening of een ziekte, valt dit wel onder de AWBZ-v erstrekking,

als onderdeel van de aanspraak op v erblijf.

Het College v oor zorgverzekeringen duidt in deze handreiking het

onderscheid tussen normale waskosten en extra waskosten.
Soort uitspraak: SpA = standpunt AWBZ

Datum: 19 mei 2009

Onderstaand de v olledige uitspraak.

Handreiking waskostenregeling voor AWBZ-instellingen

1. Deze handreiking is v an toepassing op alle bewoners van AWBZ-instellingen, behalve voor
verzekerden die op 31 december 2008 in een verzorgingshuis verbleven. Zij houden recht
op het wassen van wasbare kleding, zoals de regeling op dat moment gold.

2. Het wassen van kleding is geen onderdeel van de AWBZ – verstrekking en komt derhalve
voor rekening van de cliënt. Het wassen van platgoed (bedlinnen, handdoeken,
theedoeken e.d.) komt ten laste van de instelling.

3. Normale verontreiniging van de kleding komt v oor rekening van de bewoner.
Onder normale verontreiniging wordt verstaan: de dagelijkse verontreiniging die
aanleiding geeft tot een normaal waspatroon: dagelijks wassen van onderkleding, het
dagelijks wassen van overhemden, shirts en regelmatig (twee á drie keer per week)
wassen van bovenkleding.

4. Kosten v oor het stomen van kleding komen ten laste van de bewoner.

5. Wanneer vaker moet worden gewassen als gevolg van een aandoening of een ziekte, dan
valt het extra wassen onder de AWBZ-aanspraak verblijf. Dit is het geval als meer dan één
maal per dag onderkleding, overhemden en shirts moet worden gewassen, of als de
bovenkleding dagelijks moet worden gewassen, omdat de kleding daadwerkelijk is
verontreinigd. H et gaat daarbij om een structureel verhoogde wasfrequent ie. H et gaat
nadrukkelijk niet om eenmalige “ongelukjes” of het in de was doen zónder dat de kleding
daadwerkelijk is verontreinigd.

6. De instelling v erzorgt voor z ijn bewoners de mogelijkheid de kleding te laten wassen
tegen een realistische kostprijs. Als de bewoner gebruik maakt van die mogelijkheid,
behoort het v erzamelen en weer in de kast leggen van het wasgoed tot de AWBZ-
aanspraak verblijf.

7. Als de bewoner erv oor kiest de was van kleding zelf te verzorgen (bv door familie te laten
doen), moet de instelling die mogelijkheid bieden, en dit opnemen in de
zorgovereenkomst. De cliënt (of z ijn familie) is dan v olledig v erantwoordelijk voor de was.
Eventuele meerkosten wegens extra verv uiling (z ie punt 5) komen ten laste van de
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instelling. De instelling maakt met de cliëntenraad afspraken ov er de manier waarop dat
wordt uitgevoerd.

8. De instelling legt een voorstel voor de regeling van het wassen v an kleding v oor aan de
cliëntenraad. Volgens de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden1 v alt het advies
ov er aanv ullende diensten onder het verzwaard adviesrecht van cliëntenraden2.

1 Uitspraak 03-01 v an 31 december 2003
2 Artikel 3 lid 1i Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen


