Hoe zit het nou met die waskosten!?
Geplaatst op 7 augustus 2019

Uit verschillende artikelen en reacties op dit platform lees ik dat er toch nog veel onduidelijk is over hoe het
zit met de waskosten. Logisch ook eigenlijk, want er zijn verschillende regelingen en bijbehorende
vergoedingen, kosten etc. Hoe zit het nou met die waskosten?! Hieronder probeer ik dat kort uiteen te
zetten. Belangrijke kanttekening is dat er geen recent onderzoek is en de bedragen dus gebaseerd zijn op
oude onderzoeken. Maar het geeft wel een idee van de opbouw van kosten en totale kosten zoals die een
paar jaar geleden gemiddeld waren. Zo heb je toch een idee als basis en kan je het gesprek aangaan om
een passende regeling op te zetten als clientenraad en zorgorganisatie.
In de WLZ; Voor mensen die in een verpleeg-/verzorgingshuis wonen, wordt alleen het wassen van
platgoed (lakens, etc.) door de zorgorganisatie betaald. Het wassen van de kleding betalen clienten zelf.
Cliënten kunnen er vaak ook voor kiezen zelf de was (van de kleding) te regelen (familie, wasserij). Zij
hoeven dan geen kosten daarvoor aan de zorgorganisatie te betalen. Maar meestal wordt de afspraak
gemaakt met de client dat de de zorgorganisatie de was regelt. De client betaalt de zorgorganisatie dan
voor het wassen van de kleding. Hoe hoog die kosten zijn varieert per organisatie. Voor de hoogte van die
kosten zijn geen wettelijke standaarden. LOC heeft wel in samenwerking met het Nibud een richtlijn
waskosten opgesteld. Deze richtlijn is precies dat, een schatting van gemiddelde kosten en dus wat redelijk
is om clienten maandelijks in rekening te brengen voor het wassen van de kleding door de organisatie. Er is
dus geen wettelijke standaard voor hoeveel waskosten alle clienten na 2009 voor de was moeten betalen,
maar wel een waskosten richtlijn of bandbreedte.
In het kort;
interne wasserij; €73,34 per maand.
externe wasserij €88,16 tot €110,12 per maand.
Het rapport van het Nibud vind je hier: https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Rapport-2012Waskosten-in-zorginstellingen.pdf

https://www.clientenraad.nl/praat-mee/hoe-zit-het-nou-met-die-waskosten/

Voor mensen die vóór 2009 in het verzorgingshuis woonden geldt een aparte regeling. Voor hen worden
de kosten van de was geheel door de organisatie betaald (omdat dat voor 2009 de regeling was, wordt dat
doorgezet voor deze clienten). Kiezen clienten ervoor om toch de kleding zelf te laten wassen en hebben ze
daarover afspraken gemaakt met de zorgorganisatie, kunnen zij daarvoor een vergoeding krijgen. Voor
2015 was dat berekend op €23,09 per maand. Het bedrag van 23,09 euro gaat dus over een geheel andere
regeling; namelijk alleen voor clienten die voor 2009 in huis woonden, de organisatie eigenlijk alle was
betaald, maar de client er voor kiest zelf te (laten) wassen. De waskosten 2019 tref je hier;
https://www.clientenraad.nl/veelgestelde-vragen/is-dit-een-hele-goeie-vraag-voor-dit-thema/

Deze regelingen kunt u terug lezen in het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland.
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/overigevoorzieningen

De clientenraad heeft verzwaard adviesrecht over het thema waskosten. Die vallen namelijk onder voor
clienten geldende regelingen; wmcz artikel 3 lid 1 sub L. Zorgorganisaties mogen dus geen wijzigingen
aanbrengen in de waskosten zonder dat de raad daarover verzwaard positief advies over heeft afgegeven.
Wijzigingen met advies kunnen en mogen gedurende het jaar doorgevoerd worden. Op zo'n moment dat
de client ruim vooraf geinformeerd wordt en de mogelijkheid heeft eigen keuze te maken als het gaat om
het laten doen van de was. Dus komen de waskosten bij de zorgorganisatie ver boven de richtlijnen uit, is
er onduidelijkheid over de regelingen in uw zorgorganisatie, zet het thema op de agenda en ga het gesprek
aan. Ik denk graag mee als dat nodig is!
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