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Welkom in het Woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 

 

Wij heten u van harte welkom in het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. 
 

U heeft, alleen of in overleg met uw familie of vrienden, de keuze gemaakt om tijdelijk of definitief in ons 

Woonzorgcentrum te verblijven. 
 

Wij begrijpen heel goed dat wij het leven, zoals u dat thuis gewoon was, nooit zullen kunnen vervangen. 

Wij streven er wel dagelijks naar om nauw aan te sluiten bij uw vroegere levenswijze, daarbij optimaal 

rekening houdend met uw levensgewoonten en met de nodige verzorging. 
 

Een opname in een woonzorgcentrum, vroeger rusthuis en wat later rust- en verzorgingstehuis genoemd, 

is een ingrijpende stap voor iedereen die ertoe besluit. 

Niet alleen de bejaarde die bij ons komt wonen heeft het moeilijk, maar ook alle familieleden die tot dan 

toe ingestaan hebben voor een optimale verzorging in de thuissituatie.  

Gevoelens van leegte, twijfel of schuld komen veelvuldig voor, soms ook opluchting omwille van het 

besef dat de thuiszorg echt niet meer voldoende was. 
 

Het woonzorgcentrum neemt een aantal taken op zich namelijk : de huisvesting, de verzorging, de 

revalidatie en psychosociale ondersteuning, de zingeving en animatie.  

Er gaat bijzondere aandacht naar bepaalde deelaspecten van de zorg zoals bijvoorbeeld diabeteszorg, 

wondzorg, palliatieve zorg of aangepaste zorg voor bejaarden met dementie. 

Een actieve animatieploeg zorgt voor een gevarieerd aanbod aan animatie- en 

ontspanningsmogelijkheden, maar ook voor individuele aandacht voor de bewoner. 

Deze kerntaken worden kwalitatief sterk omkaderd door een ondersteunende administratie, een dagelijkse 

interieurverzorging en maaltijden die zeer gevarieerd, evenwichtig en seizoensgebonden zijn, rekening 

houdend met de voedingsaanbevelingen van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België en 

met mogelijke dieetvoorschriften. 

Wij hebben een woon- en zorgfunctie, familie en vrienden blijven een belangrijke schakel voor het zich 

goed voelen en het geluk van de bejaarde bewoner. U kan als mantelzorger verder taken opnemen in ons 

woonzorgcentrum door b.v. te helpen bij de maaltijdtoediening of onze animatieploeg bij te staan. Wenst 

u bijkomende informatie, aarzel niet om de animator aan te spreken of lees de brochure voor vrijwilligers. 
 

Deze “Onthaalbrochure & Interne Afsprakennota” is een gids voor uw nieuwe woon- en leefomgeving en 

dient als geheugensteun tijdens het verblijf. 

De dagelijkse werking, begeleiding, verpleging en verzorging worden beschreven. 

Het samenleven in een woonzorgcentrum vraagt om een aantal praktische afspraken in het belang van 

eenieders veiligheid, gezondheid en welbevinden. De wederzijdse rechten en plichten van de bewoners 

zijn verweven doorheen deze brochure en vormen de zogenaamde “Interne Afsprakennota”.   
 

Op één van de eerste bladzijden wordt de opdracht van de v.z.w. Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 

beschreven in de missie en verder uitgewerkt in de visie zoals ze door de beheerders, de directie en alle 

medewerkers onderschreven en nageleefd wordt. De missie en visie vormen de kern van ons denken en 

handelen. 
 

Naast deze brochure zijn er voor u afzonderlijke folders gemaakt die meer specifiek een bepaald 

zorgaspect nader toelichten zoals o.a. het kortverblijf, de assistentiewoningen, de palliatieve zorg, de 

diabeteszorg, de valpreventie,de aangepaste zorg voor bejaarden met dementie en de  vrijwilligerswerking.  
 

Als niet al uw vragen in dit boekje beantwoord worden, blijf er dan niet mee rondlopen.  

Wij nodigen u uit ons te helpen in het streven naar een voortdurende verbetering van de woon- en 

zorgomgeving door voortdurende vraagstelling en inspraak in onze werking.  
 

U mag ons daartoe dagelijks aanspreken en eenmaal per kwartaal vindt er ook een gebruikersvergadering 

plaats. Alle medewerkers beschouwen het als deel van hun taak om u bij de opname, maar zeker ook 

tijdens het verblijf  zo goed mogelijk bij te staan. 

 

Filip Rooryck, Algemeen Directeur 
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Opdrachtverklaring 
  

Missie 

 

 

 

De vzw. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw stelt zich tot doel : 

 

“een optimale menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening tegen een minimale kost aan 

de bejaarde bewoner te bieden door: 

 

- een doelmatige en geïntegreerde zorgverlening in de brede zin te verschaffen; 

 

- de inspraak van de bejaarde bewoners en hun familie te benutten om een ‘thuis’-situatie beter na te 

streven; 

 

- de motivering van en voortdurende efficiënte samenwerking tussen alle medewerkers te 

bevorderen; 

 

- te investeren in permanente bijscholingen en sturing van de medewerkers om hun deskundigheid en 

zelfsturend vermogen continu te verhogen; 

 

- nieuwe initiatieven te ontwikkelen in de lijn van de maatschappelijke evoluties”  

 

 

Wij geloven dat dit doel het best geïnspireerd wordt door een Christelijke levensvisie. 

 

Wij vinden het belangrijk aan bejaarde bewoners die zwaar zorgbehoevend zijn of worden, te verzekeren 

dat zij in ons Woonzorgcentrum kunnen opgenomen blijven. 
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Visie 

 

Wij, actief in de vzw. Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, 

 

 Wij geloven in de rechten, de waardigheid en de verantwoordelijkheid van alle mensen. 

 

 Wij geloven in de waarde en de rijkdom van de ouderdom als specifieke levensfase, ook als dit 

gepaard gaat met fysische en / of psychische achteruitgang en toenemende afhankelijkheid. 

 

 Wij geloven dat iedere bejaarde bewoner recht heeft op palliatieve zorg 

 

 Wij geloven dat de geboden zorg professioneel, liefdevol en gevoelig hoort te zijn. 

 

 Wij geloven dat het bieden van een optimale menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening 

aan bejaarden de kern van onze dienstverlening dient te zijn. 

 

 Wij geloven dat onze dienstverlening optimaal wordt door middel van een groeiproces, waarbij iedere 

medewerker - als schakel in een kwaliteitsketting - zijn individuele en groepsverantwoordelijkheid 

opneemt, om systematisch en continu zijn werkwijze en houding te verbeteren met behulp van 

kwaliteitstechnieken en met oog voor flexibiliteit en brede interne en externe klantgerichtheid. 

 

 Wij geloven dat voortdurende bijscholingen, de individuele groei en zelfzorg van de medewerkers 

essentieel zijn om de organisatiedoelen en arbeidskwaliteit te bereiken. 

 

 Onze zorg- en dienstverlening is continu en langdurig van aard en wij bieden ze op een systematische 

en methodische, multidisciplinaire en wetenschappelijk verantwoorde wijze. 

 

 Wij geloven dat de kwalitatieve dienstverlening gebeurt vanuit respect voor de menselijke 

waardigheid en privacy en gericht wordt op het behoud van en de eerbied voor de grootst mogelijke 

zelfontplooiing, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de mogelijkheid tot sociale contacten in een 

omgeving die reactiverend, therapeutisch of relaxerend kan zijn met een ruim en gevarieerd animatie-

aanbod als antwoord op de vrije tijd. 

Wij geloven in de therapeutische kracht van de lach, het effect van een vriendelijk woord en 

respectvolle bejegening. 

 

 Wij geloven dat onze hulp- en dienstverlening dient aan te sluiten bij de individuele noden en 

behoeften van de bejaarde bewoners en hun familieleden, gericht op hun individueel en collectief 

welbevinden en met een luisterend oor voor inspraak.  

 

 Wij geloven dat het onze plicht is iedere bejaarde te helpen vanuit zijn recht op dienstverlening en 

eenieder in nood vanuit onze christelijke levensbeschouwing en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en dit ongeacht zijn filosofische of religieuze overtuiging, zijn nationaliteit, zijn 

etnische afkomst of huidskleur. 

 

 Wij geloven in de inspiratie van de christelijke leer en het holistisch mensbeeld dat de mens ziet als 

een uniek wezen met een eigen verleden, heden en toekomst en als een totaliteit die niet kan begrepen 

of benaderd worden vanuit één van haar delen. 

 

 Wij geloven in een integraal aanbod van residentiële bejaardenzorg, in samenwerkingsverbanden met 

de regionale bejaarden- en thuiszorg, met ziekenhuizen, andere welzijnsvoorzieningen en socio-

culturele organisaties, zo mogelijk gekruid door een sociaal Europa. 

 

 Wij geloven dat wij de overheden dienen te stimuleren om mee te werken aan een betaalbare zorg en 

een grotere maatschappelijke waardering voor zorgverlening aan mensen.  
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1. Algemeenheden 
 

1.1. Korte historiek en voorstelling 

 

In 1906 bouwde de Congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker in Pamel een klooster 

en een toevluchtshuis voor ouderlingen en zieken. 

Later verruimden zij hun doelstelling van de verzorging van ouderen naar de opvang van tyfuslijders en 

worden een toevluchtsoord voor slachtoffers en vluchtelingen in de 1ste Wereldoorlog. 

 

Op initiatief van de stichtende congregatie werd op 05/09/80 de v.z.w. Rust- en  

verzorgingstehuis O.L.Vr. Onbevlekt opgericht om vanaf 1 januari 1981 het beheer van het rusthuis over 

te nemen.  

 

Kort na de oprichting van de nieuwe v.z.w. wordt er gedacht aan het bouwen van een nieuw rust- en 

verzorgingstehuis dat een antwoord zou bieden aan de noden en behoeften van de bejaarden aan het einde 

van de 20
e
 eeuw.  

De zusters van de Congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker hebben dit idee van bij 

de aanvang gesteund o.m. door de bouwgrond aan de nieuwe v.z.w. in erfpacht te geven. 

 

Op 9 juni 1992 nam de v.z.w. Rust- en verzorgingstehuis O.L.V. Onbevlekt de nieuwbouw in gebruik.  

 

In de lijn van de evoluties binnen de gezondheidssector opteerde de vzw. enige jaren later om over te gaan 

tot de oprichting van service flats voor meer valide bejaarden.  

Daartoe werd in december 1996 het oude gebouw van het rust- en verzorgingstehuis gesloopt en in 

september 1997 werden de eerste 16 service flats voor valide bejaarden geopend. 

In oktober 2002 werd door de realisatie van nog eens 16 service flats het bestaande aanbod verdubbeld. 

Tevens werden 2 dagzalen gebouwd. In 2008 worden alle tweepersoonskamers omgevormd tot 

éénpersoonskamers en stijgt de capaciteit voor de opvang van bewoners met dementie en het kortverblijf. 

 

In 2005 onderging de v.z.w. een naamsverandering van rust- en verzorgingstehuis naar woon- en 

zorgcentrum, om naast de zorg ook bijzondere nadruk op het woonklimaat te leggen.  

Eind 2008 werd het W.Z.C. uitgebreid met 14 éénpersoonskamers en werden alle tweepersoonskamers 

omgebouwd tot éénpersoonskamers.  

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap voor 109 woongelegenheden en voor 6 kamers voor kortverblijf onder de nummers PE 

1005 en KPE 1005.  

Voor de R.V.T.-bedden, 84 in totaal,  beschikt zij over een bijkomende erkenning van het federale 

Ministerie van Volksgezondheid onder het  VZB 321- Rizivnr. 76100557210 

 

De Groep van Assistentiewoningen “De Varent”, die bestaat uit 53 assistentiewoningen verspreid over 3 

gebouwen, is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend onder het nummer P.E. 2069.  

 

Onze voorziening wordt geïnspecteerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het 

woonzorgcentrum, het kortverblijf en de groep van assistentiewoningen én door het federale Ministerie 

van Volksgezondheid voor de R.V.T.-erkenning. 
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1.2. Accommodatie en infrastructuur  

 

Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 115 bejaarde bewoners en beschikt daartoe over 115 

éénpersoonskamers waarvan er zes kamers voorzien worden voor kortverblijf. 

Elke kamer beschikt over: 

 een aangepast bed, nachttafel en zetel, tafel en stoel 

 een linnenkast 

 sanitair (toilet, wastafel met warm en koud water) 

 verpleegoproepsysteem en branddetectiesysteem 

 kabeldistributie en - rechtstreekse telefoonaansluiting 

 gordijnen die voldoen aan strenge brandveiligheidsnormen 

        

De bewoners kunnen ook terecht in diverse gemeenschappelijke ruimten zoals:  

 livings voorzien van kleuren-tv, zithoeken, tafels en stoelen 

 kapel 

 polyvalente zaal (waar u, mits reservatie een privé-feestje kan organiseren, vanaf 8 personen) 

 cafétaria 

 kaarterslokaal 

 

Het Woonzorgcentrum beschikt op alle afdelingen over de modernste accommodatie: 

- anti- decubitusmatrassen 

- actieve en passieve tilliften 

- hoog-laag bedden 

- hoog-laagbaden  

-    geriatrische ligzetels 

Indien medisch noodzakelijk (cfr. verzorgingsdossier) wordt het niet persoonlijk gebonden medisch 

materiaal (b.v. anti-decubitusmatras) kosteloos ter beschikking gesteld van de bewoner. 

 

Het woonzorgcentrum heeft een Volkswagen Caddy ter beschikking, waar de bewoner met rolwagen kan 

in worden geplaatst. Als u wenst om de Volkswagen te gebruiken, vragen wij om dit op voorhand te 

melden zodat deze voor u gereserveerd kan worden. U betaalt enkel de kilometervergoeding van 30 cent 

per kilometer.  

 

1.3. Hoe bereikt U het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw ?  

Met de auto 

 

Vanuit Gent : E 40 afrit Ninove - Geraardsbergen, richting Ninove tot N 8, richting Brussel, aan  

                      de tweede verkeerslichten naar links richting “Pamel” 

Vanuit Brussel : afrit Dilbeek en richting Ninove of afrit Ternat + richting Lennik en aan N 8  

                           richting Ninove. 

 

Het Woonzorgcentrum ligt in het centrum van Pamel. Op de Pamelse Klei gaat u voor de kerk aan de 

apotheker rechtsaf om de Gasthuisstraat te bereiken. 

In de Gasthuisstraat bevindt het woonzorgcentrum zich aan de rechterkant en de assistentiewoningen aan 

de linkerkant. 

Het Woonzorgcentrum beschikt over een ruime parking die u gratis ter beschikking wordt gesteld. De 

directie of de v.z.w. kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, beschadiging of diefstal 

van voertuigen op de privé parking van het woonzorgcentrum.     

Wij verzoeken u vriendelijk om de ruimte voor de ingang geheel vrij te houden i.v.m. de benodigde plaats 

voor ziekenwagens, veiligheidsdiensten en taxi’s.              

Met de autobus 

U neemt de lijn Brussel-Ninove en u beschikt om het uur over een bus die het centrum van Pamel bedient. 
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1.4. Juridisch statuut en aard van de organisatie 

 

Het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw is een v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk). 

Het wordt beheerd door de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding wordt verzorgd door de directie. 

 

Als christelijk initiatief biedt het woonzorgcentrum plaats aan 115 bewoners, welke ook hun filosofische, 

godsdienstige of politieke overtuiging mag zijn. 

Het woonzorgcentrum richt zich zowel naar vrouwen, mannen als echtparen. 

Het biedt plaats aan valide, licht, matig of zwaar zorgbehoevende en/of oudere met dementie. 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw is gelegen te Gasthuisstraat 57-62, 1760 Roosdaal, 

Telefoon : 054/33.27.00  Fax : 054/31.71.11 

 

1.5. Principes van de interne afsprakennota 

 

De v.z.w. Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw streeft ernaar uw optimaal welzijn en individuele 

vrijheid te waarborgen. Daar het WZC een gemeenschap is waar we met meerdere mensen samenleven; 

zijn er een aantal duidelijke richtlijnen opgesteld om u als bewoner een comfortabel en veilig verblijf te 

verzekeren. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de “Interne afsprakennota” die deel uitmaakt van deze 

brochure. Samenleven in een gemeenschap kan als iedereen eerbied heeft voor het welzijn van anderen.  

 

In ons woonzorgcentrum staan wij ervoor in dat u zich zoveel mogelijk thuis kan voelen, met onze hulp en 

toezicht indien nodig, maar met oog op een zolang mogelijke zelfzorg en met respect voor de persoonlijke 

integriteit. Wij streven ernaar om aan alle bewoners een menswaardig en open leefklimaat aan te bieden. 

 

Uw persoonlijke vrijheid wensen wij minimaal te beperken. 

Enkele voorbeelden hierbij zijn : 

 vrijwaring van de eigen filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging (zie o.a. blz.3) 

 vrijheid van keuze van huisarts 

 vrijheid van bezoek 

 vrijheid van beheer van gelden en goederen 

 vrijheid van roken volgens vigerende wetgeving 

 vrijheid tot inrichting van (eigen) woongelegenheid 

 

Uw privacy willen wij sterk respecteren en dit zowel tijdens de verzorging als tijdens de gewone 

dagelijkse activiteiten. 

 

1.6. Privacywet en de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

In het kader van de door de overheid opgelegde reglementering om als Rusthuis/R.V.T. erkend te worden 

en via de ziekteverzekering een tegemoetkoming te verkrijgen, dient het Woon- en zorgcentrum Onze-

Lieve-Vrouw, voor iedere bewoner een dossier aan te leggen, waarin de nodige administratieve, 

verpleegkundige en medische gegevens worden opgenomen.  

 

Deze gegevens worden met de nodige discretie behandeld en zijn noodzakelijk om een optimale 

verzorging en behandeling te kunnen verzekeren.  

Deze gegevens worden deels geautomatiseerd en deels schriftelijk bijgehouden. 

Onze voornaamste gegevensbanken zijn: 

 computerbestanden voor financiële administratie  

 computerbestanden met administratieve dossiers 

 computerbestanden met gegevens over uw gezondheidstoestand en het zorgdossier 

 het door de huisarts bijgehouden medisch dossier 

Het aanleggen, bewaren en verwerken van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen 

van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met inachtneming 

van de beginselen van het beroepsgeheim. 
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Het personeel van het woonzorgcentrum is contractueel gebonden aan een strikte geheimhouding van  

alle door en tijdens het werk verkregen inlichtingen over de bewoners van ons woonzorgcentrum.  

Uw gegevens worden enkel meegedeeld aan diegenen die ze om professionele redenen dienen te kennen. 

 

Als bewoner heeft u overeenkomstig artikel 10 van deze wet een direct inzagerecht in de administratieve 

gegevens van uw dossier, en desgewenst de mogelijkheid om onjuiste gegevens te laten corrigeren of te 

schrappen. U dient zich voor inzage en verbetering tot de directie te wenden. U kan vragen gegevens aan 

uw dossier toe te voegen. 

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kunt u zich wenden tot de heer Filip Rooryck, 

Algemeen Directeur van het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. 

 

Wat de medische en verpleegkundige gegevens betreft, heeft u overeenkomstig artikel 7 van de wet een 

indirect inzagerecht. Concreet betekent dit dat u steeds uw huisarts en/of de coördinerend geneesheer kunt 

consulteren om toelichting te verkrijgen omtrent de inhoud van uw medisch en verpleegkundig dossier. 

Inzage van het medisch dossier kan vaak enkel indirect, door middel van een arts die u aanstelt om dit 

dossier namens u in te kijken. Uiteraard kan u steeds de behandelende arts raadplegen om toelichting te 

krijgen over de inhoud van uw dossier. 

 

Wij kunnen u geen toegang geven tot registraties waarop gegevens van meerdere bewoners genoteerd zijn. 

Voor deze registraties geldt eenzelfde type regeling als voor uw medisch dossier (melding aan de 

coördinerend en raadgevend arts en indirecte inzage door een aangestelde arts). Eveneens is er geen 

toegang tot persoonlijke notities van betrokken professionelen. Tussen het verzoek tot inzage en de 

effectieve inzage mag maximaal 15 kalenderdagen tijdsverschil zijn. De inzage van uw dossier gebeurt in 

aanwezigheid van de dagelijks verantwoordelijke (administratieve gegevens), de hoofdverpleegkundige of 

verantwoordelijke bewonerszorg (zorgdossier) of uw huisarts (medisch dossier). 

 

U kan een afschrift bekomen van uw dossier tegen vergoeding van de kostprijs hiervan.  

Wij dienen op ieder afschrift te vermelden dat dit strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. 

Indien wij duidelijke aanwijzingen hebben dat een bewoner onder druk gezet wordt door derden om een 

afschrift van het dossier aan derden mede te delen kunnen wij een afschrift weigeren. 

 

Enkel wanneer u toestemming gekregen heeft van uw huisarts, kan u een toestemming geven aan een 

derde persoon om uw dossier in te kijken. Op dat ogenblik bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijke 

behandeling van de informatie door deze derde persoon. 

Andersom kan u ons ook verzoeken u en/of door u aangewezen derden, met uitsluiting van door onze 

instelling aangestelde personen, bepaalde informatie niet mee te delen. 

Wanneer u als bewoner niet meer in staat bent inzage te nemen in uw dossier worden uw rechten 

overgenomen door de door u aangestelde mentor of bij onmogelijkheid tot het zelf aanstellen hiervan, een 

door de directe familie aangewezen mentor of vaste vertegenwoordiger. 

 

Na het overlijden hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de 

bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiënt, via een door de verzoeker aangewezen 

beroepsbeoefenaar, het bedoelde recht op inzage voor zover hun verzoek voldoende gemotiveerd en 

verantwoord is en de bewoner zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De aangewezen 

beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de persoonlijke notities. 

U kan ons ten allen tijde verzoeken u een kopie te geven van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

en/of onze procedure die de toegang tot de informatie regelt. 

Verder dienen wij u mede te delen dat wij uw dossiergegevens soms dienen mede te delen aan of te laten 

inzien door (inspecties van) overheidsinstanties en inspecterende diensten van mutualiteiten.  

Indien u zich hiertegen wenst te verzetten, dient u dit kenbaar te maken aan de dagelijks 

verantwoordelijke. Zolang u zich hiertegen niet verzet heeft, nemen wij aan dat u uw toestemming hiertoe 

gegeven heeft. 
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1.7. Hoever gaat de zorg- en dienstverlening?  

Conform aan de uitgewerkte visie streeft de v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw ernaar om 

naast haar verpleeg-, verzorg- en woonfunctie zoveel mogelijk een ‘thuis’ te zijn voor de bewoners. We 

willen in een stimulerende omgeving zinvolle activiteiten aanbieden waar voldoende aandacht blijft voor 

het individu. Bewonersgerichte zorg vormt de basis voor ons handelen. 

 

Aangezien een aantal bewoners er niet in slaagt zelf initiatieven te nemen, en eenieder specifieke 

behoeften heeft, is de zorgvraag vrijwel oneindig.  

Voeg daarbij de verwachtingen van de familieleden en het wordt duidelijk dat onmiddellijk en volledig 

inspelen op deze veelheid van vragen een onmogelijke opdracht wordt. 

 

Wij wensen er dan ook op te wijzen dat wanneer de bejaarde in het woonzorgcentrum komt wonen, de 

familie medeverantwoordelijk blijft voor het welzijn van de bewoner, zijn familielid. 

 

Het WZC neemt een deel van de zorg over – dit deel kan er bij elke bewoner anders uitzien – maar de 

familie behoudt een eigen verantwoordelijkheid en takenpakket. 

Familieleden kunnen zowel op het vlak van persoonlijke aandacht als op het niveau van ontspanning, 

variatie in activiteiten en leefklimaat veel betekenen voor de bewoners. Het gaat hier vaak om een klein 

beetje extra, dat het leven mooi kan kleuren. 

Even iemand aardig aanspreken of groeten, wat gaan wandelen of wat drinken in het cafétaria… 

 

Ook aan de persoonlijke zorg van de bewoner hoeft voor de familie geen einde te komen bij opname in 

ons woonzorgcentrum. Alles wat men thuis voor de inwonende ouder, dan wel partner doet, kan in 

principe, doorgaan in het woonzorgcentrum. 

De invulling van deze ‘persoonlijke’ zorg van de familie zal in overleg met het personeel gebeuren. 

 

De medewerkers in de verpleging en verzorging zullen zo snel mogelijk iedere hulpvraag trachten te 

beantwoorden met prioriteit voor de meest noodzakelijke hulp. 

 
2. Opnamevoorwaarden                                 

 
2.1. Wie kan opgenomen worden ? (doelgroep) 

 

Het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw staat open voor zwaar zorgbehoevende bejaarden, die om 

gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw heeft de mogelijkheid tot opname van zwaar 

zorgbehoevende bejaarden met dementie en heeft hiervoor een specifieke afdeling.  

 

Het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw wenst in de eerste plaats deze zwaar zorgbehoevende 

bejaarden of bejaarden met een dementie op te nemen die woonachtig zijn in onze gemeente of die reeds 

wonen in de groep van assistentiewoningen palend aan ons woonzorgcentrum en daar omwille van hun 

gezondheidstoestand zich niet meer kunnen handhaven.  

 

Daarnaast staat het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw eveneens open voor valide en semi-valide 

bejaarden die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn om 

volledig zelfstandig te leven.  

 

De groep van assistentiewoningen “De Varent” zijn bedoeld voor bewoners die nog voldoende valide en 

zelfredzaam zijn, eventueel mits ondersteuning van de mantelzorg en aanvullende diensten.  
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De kamers voor kortverblijf slaan een brug naar de thuiszorg en willen vooral een tijdelijke       

ondersteuning zijn voor bejaarden en hun mantelzorgers. Enkel wanneer de mantelzorg en thuiszorg 

ontoereikend is en wanneer de bewoner in kwestie zodanig zwaar zorgbehoevend wordt dat een meer 

permanente verzorging en verpleging noodzakelijk is, zal er gesproken worden over een mogelijke 

definitieve opname in het woonzorgcentrum.  

 

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht nadat de inlichtingsformulieren (3 formulieren : 

administratieve en sociale -, medische en verpleegkundige en paramedische gegevens) volledig ingevuld 

zijn. Indien de opname niet onmiddellijk mogelijk is, komt uw naam op de wachtlijst terecht.  

Het is van belang dat een toekomstige bewoner mee kiest voor zijn opname in het woonzorgcentrum, en 

dat indien een eigen keuze niet meer mogelijk is, de familie hem/haar informeert over de opname. U krijgt 

bij een bezoek toelichting bij deze onthaalbrochure en de interne afsprakennota aangevuld met informatie 

over de dagprijs en het model van opname-overeenkomst alsook een rondleiding in het gebouw en 

informatie over de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. 

 

De beslissing tot opname wordt niet beïnvloed door : 

 uw ideologische, filosofische, politieke, godsdienstige overtuiging of etnische afkomst  

 het lidmaatschap van een organisatie of groepering 

 uw financiële draagkracht 

 

 De graad van zorgbehoevendheid vormt geen reden tot weigering van een verblijf in ons     

woonzorgcentrum, behalve wanneer het personen betreft  die : 

 wegens erg storend zijn voor andere bewoners (b.v. wegloopgedrag, agressief gedrag, 

psychiatrische pathologie)  

 intensieve medische behandeling en toezicht nodig hebben 

 ethische wensen hebben die de normen van onze voorziening overschrijden 

 persoonlijke wensen hebben waaraan onze voorziening niet kan tegemoetkomen 

 aansprakelijkheidsproblemen doen rijzen bij het uitvoeren van hun persoonlijke wensen  

 

Indien blijkt dat de bewoner bij het aangaan van deze overeenkomst aan het WZC onjuiste of onvolledige 

inlichtingen verschafte, van die aard dat  het WZC de overeenkomst tot opname niet zou  aangaan indien 

het bij het moment van opname over de correcte en volledige informatie beschikte, kan dit aanleiding 

geven tot het beëindigen van de overeenkomst.  

 

Mits aan de opnamevoorwaarden is voldaan beslist het WZC of/en wanneer de opname kan doorgaan.  

Bij een opname wordt aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger de interne afsprakennota toegelicht.  

Bij akkoord omtrent de interne afsprakennota, bekrachtigd via ondertekening voor ontvangst door de 

toekomstige bewoner of zijn vertegenwoordiger, wordt hierna een opnameovereenkomst afgesloten.  

Dit is een afzonderlijk document met rechten en plichten voor de betrokken partijen.  

Pas na ondertekening van beide documenten is de opname in het WZC definitief.  

Bij opname wordt een geïndividualiseerd zorg- en begeleidingsplan en administratief dossier aangelegd. 

Deze dossiers bevatten persoonlijke gegevens en richtlijnen noodzakelijk voor een verblijf in het WZC. 

 

2.2. Principes van de opname-overeenkomst 

 

Bij opname wordt er een schriftelijke opname-overeenkomst gesloten tussen de v.z.w. Woon- en 

zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw en u of uw vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon.  

Deze overeenkomst regelt o.m. alle gegevens, wederzijdse rechten en verplichtingen, die wettelijk 

opgelegd zijn. De ondertekening van deze overeenkomst gebeurt best voor de opname opdat de dag van de 

opname alle aandacht naar de bewoner zelf kan gaan.  
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3. De opname  
 

3.1. Het onthaal 

 

Op de afgesproken dag en uur wordt u ontvangen aan het onthaal van ons woonzorgcentrum 

en naar uw kamer begeleid. U maakt kennis met de directie of verantwoordelijke bewonerszorg en andere 

personeelsleden die aanwezig zijn.  

Indien mogelijk worden zowel uw familieleden als de aanwezige bewoners bij uw onthaal betrokken. Om 

uw onthaal rustig te laten verlopen, gebeurt de kennismaking met de personeelsleden en de andere 

bewoners gedurende de dagen die volgen op uw opname. 

Uw huisarts wordt van uw opname op de hoogte gebracht en zal u op de dag van opname of daags nadien 

een bezoek brengen. 

 

3.2. De woongelegenheid of kamer 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. stelt u een éénpersoonskamer ter beschikking als persoonlijke 

leefruimte. De basisinrichting van deze kamer gebeurt door het WZC.  

Wij bieden u wel de mogelijkheid om, in overleg met de directie, uw kamer aan te kleden en van beperkt 

persoonlijk meubilair te voorzien opdat u zich beter ‘thuis’ kan voelen. Zoek gerust een plaats voor uw 

persoonlijke herinneringen. Zorg er wel voor dat u nog de nodige bewegingsruimte overhoudt.  

De directie dient hierbij uitdrukkelijk de goedkeuring te geven aan de voorgestelde meubilering en kan 

bepaalde inrichtingen en toestellen weigeren indien hierdoor de veiligheid, toegankelijkheid en verzorging 

in het gedrang komen. Indien u meer zorgen nodig heeft, kan de directie u vragen om meer 

verzorgingsruimte te scheppen zodanig dat het kameronderhoud en de verzorging comfortabel en met 

behulp van de nodige tilliften kan verlopen. Persoonlijke zetels dienen steeds voorzien te worden van 

blokkeerbare wielen.  

Bij opname wordt een inboedelbeschrijving van de kamer opgemaakt met opsomming van het meubilair in 

eigendom van het woonzorgcentrum dat aanwezig is in de toegewezen kamer. 

Het gaat hier om de standaarduitrusting die in de loop van uw verblijf in functie van uw zorgbehoefte 

uitgebreid kan worden (b.v. antidecubitusmatras…). Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de bewoner of 

om ernstige redenen (medische redenen, nieuwbouw, verbouwingen…) mag aan de bewoner geen andere 

kamer worden toegewezen dan deze bij opname toegekend. Alle gemeenschappelijke ruimten in het WZC 

zijn er voor de bewoners die hiervan vrij kunnen gebruik maken.We vragen de bewoners hierbij respect te 

betonen voor de medebewoners en medewerkers van het WZC. 

 

De kamer heeft een sanitaire ruimte met verhoogd toilet en wastafel. Er is een oproepsysteem in de kamer 

en in de sanitaire cel. U kan op uw kamer een telefoon installeren met een privénummer en elke kamer 

beschikt over een aansluiting op de TV-distributie.  

 

Wij verzoeken u uw kamer te bewonen als een goede huisvader/-moeder en ons onmiddellijk op de hoogte 

te brengen van eventuele schade of niet goed functionerende voorzieningen. Het houden van huisdieren is 

niet toegestaan. 

Om beschadiging te voorkomen, vragen wij u om zelf geen nagels of haken aan te brengen maar hiervoor 

een beroep te doen op ons technisch personeel. 

 

3.3. Elektronisch zorgdossier (inlichtingenblad)  

 

Er wordt een elektronisch zorgplan opgesteld met de volledige identiteit van de bewoner, de naam, het 

adres en de telefoon van de huisarts, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon 

en/of vertegenwoordiger die in geval van nood ingelicht dient te worden. 

Enkel op vraag van de bejaarde kan op deze individuele steekkaart zijn/haar religieuze of filosofische 

overtuiging gemeld worden.  
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3.4.Opnamedocumenten 

 

De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratief, financieel, sociaal en 

medisch onderzoek waaruit blijkt dat de aanvrager voor opname voldoende voorgelicht werd over de 

verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de daaraan verbonden kosten.  

 

3.5. Geneeskundig attest 

 

Voor zijn opname dient de kandidaat bewoner een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij niet 

lijdt aan een besmettelijke aandoening. Verder zal hij het resultaat van een recent (maximaal 6 maanden 

oud) radiologisch onderzoek van de thorax (longfoto) overmaken (cfr. wetgeving). Er zullen ook medische 

antecedenten via het medische luik van de inschrijvingsgegevens bij de huisarts opgevraagd worden.  

 

3.6. Geheimhouding van alle persoonlijke gegevens 

 

Alle informatie en persoonlijke gegevens die tijdens de opname- procedure en in de loop van het verblijf 

worden verzameld, dienen enkel voor intern gebruik en zullen met de nodige discretie worden behandeld. 

De gegevens worden uitsluitend aangewend voor het beoordelen van uw opname-aanvraag en voor het 

optimaliseren van de relatie Woon- en zorgcentrum – bewoner en om te voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen die daaruit voortvloeien. 

Wij houden ons aan de wet op de privacy om uw gegevens volledig verantwoord te behandelen. 

 

4. Duur van de overeenkomst 
 

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur tenzij voor de gebruiker van het 

kortverblijf of wegens omstandigheden een tijdelijk contract wordt afgesproken. De gebruiker 

van kortverblijf mag maximum 60 opeenvolgende kalenderdagen en in totaal maximum 90 

kalenderdagen per jaar in kortverblijf worden opgenomen, en dit al dan niet in hetzelfde 

centrum voor kortverblijf. 

 

5. Duur en beëindiging van de overeenkomst       

  
5.1. Annulering 

 

Bij annulering van een opname in ons woonzorgcentrum waarvoor een opname-overeenkomst 

werd ondertekend, wordt een vergoeding van 5 maal de dagprijs gevraagd.  

De annulering dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren of ondertekend voor ontvangst door de 

directie. 

 

5.2. Overlijden voor opname 

 

In geval van overlijden voor de aanvang van de contractuele periode wordt de annulering van de opname-

overeenkomst zowel voor een definitief verblijf als voor een kortverblijf aanvaard zonder kosten bij een 

melding binnen 24 uur na overlijden. 

 

5.3. Opzeg 

 

De overeenkomst (met uitzondering deze voor kortverblijf) is aangegaan voor onbepaalde duur met dien 

ten verstande dat de eerste maand geldt als proefperiode, tijdens welke de overeenkomst door beide 

partijen kan beëindigd worden, mits het geven van een schriftelijke opzegging van zeven kalenderdagen. 

Deze schriftelijke vooropzeg dient te gebeuren, bij aangetekend schrijven of door ondertekening voor 

ontvangst, en gaat in de dag na ontvangst. 

Na de proefperiode heeft de bewoner of zijn vertegenwoordiger het recht de overeenkomst te beëindigen 

met de inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen. 

De schriftelijke opzeg gebeurt bij aangetekend schrijven en gaat in de dag na ontvangst. 
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De verplichting tot betaling van de dagprijs blijft bestaan tot en met het einde van de opzegperiode of tot 

en met de dag van ontruiming van de kamer, wanneer deze ontruiming buiten de opzegperiode zou 

gebeuren.  

 

Bewoner en het WZC kunnen bij schriftelijk akkoord op eenvoudig verzoek afwijken van deze 

opzegtermijnen. 

 

Na de proefperiode heeft het WZC het recht de overeenkomst met inachtneming van een  

opzegtermijn van 60 kalenderdagen te beëindigen : 

1. Indien naar het oordeel van een geneesheer of de coördinerend geneesheer en het transdisciplinair 

overleg de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is geworden, 

dat definitieve overplaatsing naar een meer aangepaste organisatie is geboden. 

Het WZC verbindt er  zich in dat geval toe, in overleg met de bejaarde en met de natuurlijke of   

rechtspersoon die voor zijn opname instaat, te zoeken naar een aangepast verblijf en de opzegter- 

mijn zolang te verlengen. 

In geval van definitieve overplaatsing naar een aangepaste organisatie omwille van zijn lichame- 

lijke of geestelijke gezondheidstoestand, wordt de 5e kalenderdag na de dag van overplaatsing,  

gezien als de laatste te betalen dag, indien deze zich na het verstrijken van de gegeven opzeg-  

termijn situeert. 

2. Indien blijkt dat de bewoner voor het aangaan van de overeenkomst aan het WZC onjuiste of 

onvolledige inlichtingen heeft verstrekt over gegevens die zo essentieel zijn dat het WZC deze 

overeenkomst niet zou hebben aangegaan als zij met de juiste en volledige gegevens bekend zou 

zijn geweest. 

3. Indien in andere gevallen dan deze bedoeld in 1 en 2 hierboven, zich een zodanige situatie 

voordoet dat van het WZC in redelijkheid niet kan geëist worden dat zij de overeenkomst in stand 

houdt (b.v.overmacht n.a.v. ernstige brandschade). Hierbij behoren ook de gedragingen van de 

bewoner die zwaar storend zijn voor de medebewoners of voor het WZC zelf (b.v. destructief 

gedrag of agressie naar medebewoners en/of personeel of bezoekers. Het weigeren van bepaalde 

zorgen door de bewoner waardoor het onmogelijk is om kwaliteitsvolle zorg te verlenen, kan 

eveneens een aanleiding vormen om de overeenkomst op initiatief van de vzw te beëindigen. 

De opzegging geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven en gaat in de eerste dag volgend op 

de betekening van de opzeg. 

 

Indien één van de partijen zich schuldig maakt aan een zware fout in de uitvoering van deze overeen- 

komst, of indien de bewoner de verplichtingen niet nakomt die hem in de opnameovereenkomst of door de 

wet worden opgelegd kan de andere partij er onmiddellijk een einde aan stellen zonder vooropzegging.   

Deze ontslagreden slaat b.v. maar hiertoe niet beperkt op  wanbetaling van de verblijfnota's en dit na twee 

schriftelijke verwittigingen of het stelselmatig en bewust negeren van de huisregels die in de interne 

afsprakennota werden overeengekomen. Er zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan dertig 

maal de dagprijs. 

  

Wanneer de voorziene opzegtermijn door de bewoner of diens vertegenwoordiger niet wordt 

gerespecteerd is een schadevergoeding van dertig maal de dagprijs verschuldigd op de dag van ontbinding 

van de overeenkomst. 

 

5.4. Gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst in geval van opzeg 

 

De dagprijs blijft verschuldigd door de bewoner gedurende de volledige periode van de opzegtermijn, 

onverminderd de bepalingen van toepassing bij afwezigheid van de bewoner. 

Indien een woongelegenheid ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de opzegtermijn, wordt de 

dagprijs vanaf dat moment niet meer aangerekend, evenmin als eventuele kosten voor levering van 

diensten.  
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De bewoner of zijn vertegenwoordiger verbindt zich er toe de persoonlijke bezittingen uit de kamer te 

verwijderen uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst afloopt, zoals vastgelegd in de betekening van de 

opzeg.  

Het WZC stelt het op prijs indien de bewoner of diens vertegenwoordiger de goederen die hem toebehoren 

uit de kamer verwijderd zijn uiterlijk 3 dagen voor dat de overeenkomst een einde neemt zodat het WZC 

de nodige tijd behoudt voor herstelwerkzaamheden en opkuis. Ingeval de bewoner of zijn 

vertegenwoordiger de persoonlijke bezittingen niet heeft verwijderd op de vooropgestelde einddatum van 

de overeenkomst, kan het WZC de kamer ontruimen op kosten van de bewoner. 

Het WZC zal in dit geval de persoonlijke bezittingen bewaren voor rekening van de bewoner.  

Het WZC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal of een gebrek aan 

onderhoud aan de achtergelaten bezittingen in bewaring.  

           

5.5. Gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst in geval van zware fout 

 

Behalve indien de kamer onmiddellijk aan een andere bewoner ter beschikking wordt gesteld, blijft in 

geval van beëindiging van deze overeenkomst op basis van een zware fout de verplichting tot het betalen 

van de dagprijs verminderd met de terugbetaling zoals vermeld in voor afwezigheid bestaan tot 30 

kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van het vertrek. 

De bewoner verbindt zich ertoe dat de goederen die hem toebehoren onmiddellijk uit de kamer verwijderd 

worden. 

Ingeval de bewoner of zijn vertegenwoordiger de persoonlijke bezittingen niet heeft verwijderd op de 

vooropgestelde einddatum van de overeenkomst, kan het WZC de kamer ontruimen op kosten van de 

bewoner. 

Het WZC zal in dit geval de persoonlijke bezittingen bewaren voor rekening van de bewoner.  

Het WZC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal of een gebrek aan 

onderhoud aan de achtergelaten bezittingen in bewaring.  

 

5.6. Gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst in geval van overlijden 

  

Het overlijden van de bewoner stelt de facto een einde aan de overeenkomst. De dag van overlijden van de 

bewoner wordt volledig in rekening gebracht. 

In geval van overlijden van de bewoner ontruimt zijn vertegenwoordiger de woongelegenheid uiterlijk vijf 

dagen na de dag van het overlijden. Het WZC stelt het op prijs indien de bewoner of diens vertegenwoor-

diger de goederen die hem toebehoren uit de kamer verwijderd zijn uiterlijk 3 dagen voor dat de overeen-

komst een einde neemt zodat het WZC de nodige tijd behoudt voor herstelwerkzaamheden en opkuis. 

De datum van ontruiming van de kamer kan in onderling akkoord tussen de vertegenwoordiger van de 

bewoner en het WZC vastgelegd of zo nodig verlengd worden. Bij de ontruiming van de woongelegenheid  

wordt de inboedelbeschrijving, opgemaakt door beide partijen bij opname, geactualiseerd en voor akkoord 

ondertekend. 

 

Indien de woongelegenheid van de bewoner niet wordt ontruimd binnen de termijn zoals bepaald in artikel 

21 van de opnameovereenkomst, al dan niet in onderling akkoord verlengd, kan het WZC de kamer 

ontruimen voor rekening van de nabestaanden. 

 

De dagprijs, verminderd met de kosten voor de niet-gebruikte leveringen en diensten, blijft verschuldigd 

tot en met de vijfde dag na de dag van het overlijden van de bewoner, of desgevallend langer indien deze 

termijn wordt verlengd op verzoek van de vertegenwoordiger van de bewoner. 

Ingeval een woongelegenheid ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de vijf dagen na de dag van 

het overlijden van de bewoner, worden in de verblijfsnota de dagprijzen en bedragen voor de niet-

gebruikte leveringen en diensten slechts aangerekend tot de dag die voorafgaat aan het hergebruik van 

deze woongelegenheid.  
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5.7. Overplaatsing naar een andere voorziening of binnen het eigen woonzorgcentrum 

 

De bewoner kan zijn kamer steeds behouden.  

Enkel indien naar het oordeel van de behandelende huisarts én de coördinerende raadgevende arts in 

samenspraak met de verantwoordelijke bewonerszorg of de directie, lichamelijke of geestelijke 

gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat een opname in een ziekenhuis of een definitieve 

overplaatsing naar een andere passende voorziening of een passende woongelegenheid in het 

woonzorgcentrum nodig geacht wordt, zal het WZC deze opname of overplaatsing regelen in overleg met 

de bewoner en met de persoon die voor zijn opname instaat. 

Het WZC verbindt zich ertoe om de opzegtermijn te verlengen tot een voorziening is gevonden die wel 

kan beantwoorden aan de nieuwe medische of verpleegkundige behoeften van de bewoner. 

U kan ook zelf een andere kamer binnen het woonzorgcentrum aanvragen, het WZC zal de mogelijkheid 

hiertoe dan onderzoeken.  

Kamerwijzigingen zullen schriftelijk vastgelegd worden in een verklaring die het WZC en de bewoner 

ondertekenen. 

 

5.8. Ziekenhuisopname 

 

In het geval van een ziekenhuisopname kan de overeenkomst eventueel beëindigd worden conform de 

modaliteiten die opgenomen zijn in de opname-overeenkomst. U kan de overeenkomst steeds opzeggen 

volgens de opzegtermijnen die daarin vermeld worden.  

 

5.9. Langdurige afwezigheid 

 

Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meerdere dagen zijn/haar kamer verlaat brengt hij de 

dagelijks verantwoordelijke hiervan op de hoogte. Indien mogelijk geeft de bewoner een adres of 

telefoonnummer waar hij/zij bereikt kan worden. De kamer blijft toegewezen mist betaling van de dagprijs 

verminderd met 10% vanaf de eerste volledige dag dat de bewoner afwezig is en indien deze afwezigheid 

minstens 24 uur duurt en 24 uur vooraf aan het WZC gemeld werd. 

 

6. Het verblijf          
  
6.1. Principe 

 

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw voorziet in: huisvesting, verwarming, verlichting, maaltijden 

waarvan tenminste één warme per dag, alle hygiënische en gezondheidszorgen, het wassen van het 

bedlinnen en het persoonlijk linnen (behalve bij kortverblijf – geen was van persoonlijk linnen mogelijk), 

incontinentiemateriaal, psychosociale ondersteuning, administratieve ondersteuning, revalidatie en 

animatie- en ontspanningsmogelijkheden. 

 

Iedere bewoner kan zich vrij in en uit het Woonzorgcentrum begeven met uitzondering van die bewoners 

die omwille van hun verwardheid in tijd en ruimte enkel onder begeleiding onze voorziening kunnen 

verlaten.  

Aan iedere oudere wordt een volledige filosofische, godsdienstige en politieke vrijheid gewaarborgd.  

Het is niet toegelaten dat de bejaarde bewoners of hun familie enigerlei propaganda voeren voor een 

filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging. 
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6.2. Afwezigheid tijdens de dag of bezoek 

 

Aan de bewoner die het woonzorgcentrum verlaat, vragen wij om dit steeds te melden aan de 

verantwoordelijke van zijn verpleegafdeling. Zo weten wij of wij voor de maaltijd al dan niet dienen te 

rekenen op uw aanwezigheid en kunnen wij eventuele bezoekers ook inlichten over de duur van uw 

afwezigheid. Het geeft u ook de zekerheid dat wij u gaan zoeken zodra u niet weerkeert op het door u 

aangegeven tijdstip. U kan vragen dat uw kamer tijdens uw afwezigheid afgesloten wordt.  

Bezoek van familie en vrienden is steeds welkom en kan op elk moment van de dag. De bezoekuren zijn 

volledig vrij. Wij opteren voor een zo ruim mogelijk aanbod aan bezoekuren, maar houden eraan erop te 

wijzen dat de bezoeker in de voormiddag hinder kan ondervinden van de dagelijkse verpleging, verzorging 

of het onderhoud op de afdelingen. 

Er wordt wel vriendelijk gevraagd uw bezoek zoveel mogelijk te ontvangen tussen 11uur en 20uur, dit om 

de verzorging, andere diensten en de rust van u en uw medebewoners te respecteren. 

Wanneer kinderen, die voor alle bejaarden graag geziene gasten zijn, op bezoek komen, vragen wij u, 

ervoor te zorgen dat ze kalm blijven in de gangen opdat de rust van medebewoners niet gestoord wordt.  

De gangen van het woonzorgcentrum zijn geen speeltuin en hollende kinderen kunnen de bewoners 

omverlopen met mogelijke breuken tot gevolg. 

Voor kinderen onder de 12 jaar is het ten strengste verboden om zonder begeleiding gebruik te maken van 

liften. 

U kan uw bezoek op de kamer ontvangen, maar u kan ook steeds gebruik maken van de cafetaria al dan 

niet tijdens de van toepassing zijnde openingsuren. 

Familie of kennissen kunnen komen helpen bij de verzorging of maaltijdbedeling, indien ze dit wensen. 

 

Om de rust en veiligheid in de gebouwen te verzekeren worden de deuren gesloten om 20 uur (in de winter 

kan dit vroeger zijn) en geopend om 7 uur. Bewoners die later wensen terug te komen kunnen aanbellen 

aan de hoofdingang.  

Indien het bezoek langer blijft, kan die het gebouw verlaten door aan de hoofdingang de postcode “1760” 

op het klavier in te drukken, vervolgens duwt op het sleuteltje dat zich op het klavier bevindt.  

Indien u problemen ervaart bij het verlaten van het gebouw, vraagt u hulp van een aanwezig personeelslid. 

 

6.3. Bewegingsvrijheid 

 

U kan zich in ons woonzorgcentrum volkomen vrij bewegen in alle ruimten die niet voor de dienst zijn 

voorbehouden. Alle gemeenschappelijke ruimten zoals cafetaria, kapel, de gangen, de tuin, het salon, en de 

livings zijn voor u toegankelijk. Iedere zithoek beschikt over een televisie. 

 

6.4. Private leefsfeer 

 

De directie en het personeel zullen uw privacy ten volle respecteren. Uw kamer is privaat domein. Uw 

naam wordt aan uw kamerdeur aangebracht. U bepaalt zelf hoe u wenst aangesproken te worden en bepaalt 

zelf wie op uw kamer komt. U kan op eenvoudig verzoek over een eigen kamersleutel beschikken.  

Het personeel zal niet zonder te kloppen uw kamer binnenkomen. Directie en personeel zijn wel bevoegd 

om uw kamer te betreden, indien dit ten behoeve van de verzorging, de maaltijdverstrekking, het 

onderhoud, de veiligheid of een bepaald nazicht is. U beschikt vrij over uw persoonlijke bezittingen.  

De voorziening is niet verantwoordelijk voor het verlies of de diefstal van uw goederen.  

Wij dringen erop aan zeer voorzichtig om te springen met vreemden, die zich zouden aanmelden als 

bezoeker, maar bij u om geld of een handtekening komen. Aarzel in dergelijke gevallen niet om via het 

oproepsysteem de hulp van het personeel of directie in te roepen. 

 

6.5. Post & telefonie & kabeldistributie 

 

Uw briefwisseling of krant wordt u, met respect voor uw privacy, dagelijks bezorgd op uw kamer. 

Indien u brieven wenst te versturen, kan u deze gefrankeerd bezorgen aan de administratie, deze worden 

dan voor u naar een postbus gebracht.  
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Het telefoonverkeer verloopt niet via onze telefooncentrale, u gaat een abonnementsverbintenis aan op 

eigen naam en ontvangt uw facturen voor telefoonverkeer via de post. 

Er is een aansluiting op uw kamer om van kabeldistributie te genieten, indien u een televisietoestel huurt, 

zit het kabelabonnement in de maandelijkse huurprijs van de televisie, indien u een eigen televisietoestel 

meebrengt, volgt er jaarlijks een afrekening van de kosten voor het gebruik van kabeldistributie. 

 

6.6. Hygiëne, verzorging, opschik en kledij 

 

6.6.1. Persoonlijke hygiëne 

 

Een goede hygiëne en persoonlijke verzorging bevorderen de leefsfeer. 

Wij vragen u vriendelijk om daar aandacht voor te hebben. De niet naleving van de hygiënische 

voorschriften kan storend inwerken op de relaties en het samenleven met de bewoners van ons 

woonzorgcentrum. U kan uw verzorging geheel of gedeeltelijk op u nemen.   

Indien het echt niet meer gaat om voor uw persoonlijke verzorging in te staan, dan staat het personeel 

altijd klaar om u te helpen waar nodig. 

De ergotherapeute kan u desgewenst enige technieken aanleren opdat u uw persoonlijke verzorging langer 

zelfstandig zou aankunnen. 

 

Iedere hulp van onzentwege zal steeds gebeuren met een groot respect voor uw persoon en dient u steeds 

een geborgen en veilig gevoel te geven. 

Naast de dagelijkse persoonlijke verzorging wordt minstens eenmaal per week een (bed)-bad of douche 

genomen. Indien nodig wordt u hierbij begeleid. Indien u deze verzorging niet wenst, bevestigt U dit in 

een ondertekend wensenformulier. Een minimale zorg en hygiëne blijft nodig. 

 

Een kapper, een manicure of pedicure zijn op zelfstandige basis aan ons Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. 

verbonden en zijn op afspraak beschikbaar. Het kapsalon bevindt zich op het gelijkvloers.  

Voor verdere inlichtingen kan u steeds bij het personeel van uw afdeling. De facturatie van deze diensten 

verloopt via Uw maandelijkse factuur. Het staat u ook vrij om u buiten onze voorziening van deze 

diensten te verzekeren. 

 

6.6.2. Schoonmaak 

 

Uw kamer blijft goed fris door elke dag goed te verluchten, draai wel tijdelijk de verwarming lager.  

Naast de dagelijkse opschik, krijgt uw kamer volgens noodzaak minstens éénmaal per week een grondige 

onderhoudsbeurt.  

Indien u dit wenst kan u gerust helpen bij het dagelijks of wekelijks onderhoud van uw kamer.  

Het onderhoud van de koelkast op de kamer en het nazicht van het bewaarde voedsel in de koelkast valt 

onder de verantwoordelijkheid van de bewoner of diens familie of mantelzorger. 

 

6.6.3. Kledij, was en linnen 

 

Alle kledij dient getekend te zijn met uw naam gevolgd door ons instellingsnummer van de externe 

wasserij waaraan wij de was uitbesteden. Het naamlintje wordt door een medewerker van het 

woonzorgcentrum aangebracht op de kledij. 

De waskosten (incl. het linnen, de handdoeken en washandjes) zijn, behalve voor kledij die naar de 

droogkuis hoeft, opgenomen in de dagprijs. Indien u verkiest de kledij zelf te wassen, zal hiervoor geen 

korting worden doorgerekend en vragen wij u, om hygiënische redenen, deze minstens wekelijks af te 

halen en te onderhouden. Indien u dit voorschrift niet naleeft, zullen wij de was toch doorzenden naar de 

wasserij. 

Lakens, handdoeken en washandjes  worden, met uitzondering voor bewoners in kortverblijf door het 

WZC voorzien. Er worden per kamer voldoende dekens, dekbedden of spreien voorzien.  

Het beddengoed eigen aan de voorziening wordt naar noodzaak en minstens éénmaal per veertien dagen 

ververst. 
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6.6.4. Huisdieren 

 

Huisdieren kunnen om hygiënische en organisatorische redenen niet permanent meegebracht worden naar 

het woonzorgcentrum. In afwijking van deze regel kan, mits voorafgaand schriftelijk akkoord en 

specifieke afspraken, wel het bezit van een kleine vogel of vis op de kamer toegestaan worden. De 

bewoner of diens familie en vrienden zullen volledig voor de verzorging van hun huisdier instaan. Bij 

overlast kan de directie zijn toelating tot het houden van een klein huisdier steeds herzien. 

 

7. De zorgverlening            
7.1. Verpleging & verzorging 

 

Het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw telt 4 verpleegafdelingen: AO, A1, BW, CO/C1. De 

verpleging en de verzorging op deze vier verpleegafdelingen is evenwaardig.  

De personeelsbezetting gebeurt in functie van de zorgbehoevendheidsgraad van de afdeling. 

 

De afdeling ‘Groenen Boomgaard’ of Beschermd Wonen is een gesloten afdeling; wat inhoudt dat 

iedereen de afdeling wel kan betreden, maar dat je een code nodig hebt om de deur bij het verlaten van de 

afdeling, de deur te ontgrendelen. Op het gesloten gedeelte van deze afdeling verblijven bejaarden die 

storend kunnen zijn voor hun omgeving of wiens eigen veiligheid bij gebrek aan toezicht in het gedrang 

zou kunnen komen. Gezien het gesloten karakter van deze afdeling werd ervoor gezorgd dat 

deze bewoners beschikken over een afgesloten buitentuin en een ruime veranda. 

 

Normaliter kan u steeds, ook wanneer uw zorgbehoevendheidsgraad toeneemt, op de aan u 

toegewezen kamer blijven.  

Een verandering van afdeling zal steeds met u of uw familie en huisarts besproken worden wanneer dit 

medisch noodzakelijk is en het samenleven met andere bewoners op de afdeling moeilijk verloopt (b.v. 

storend gedrag wegens verwardheid, dwaalgedrag, roepgedrag). 

 

Wij streven naar een kwalitatieve, menswaardige en respectvolle zorgverlening. Aan de bewoners worden 

alle zorgen verstrekt die hun gezondheidstoestand vereist en wordt de nodige hulp geboden bij de 

dagelijkse handelingen van het leven. Dag en nacht is er gekwalificeerd personeel in onze voorziening 

aanwezig, die zonder verwijl elke oproep kan beantwoorden. 

 

De familie kan dagelijks bij iedere medewerker met vragen en bemerkingen terecht. Medische of 

verpleegkundige vragen kan u best stellen aan de behandelende huisarts of aan de verpleegkundigen van 

de afdeling.  

Iedere afdeling wordt gestuurd door een hoofdverpleegkundige die bevoegd is om aan alle medewerkers 

van haar afdeling richtlijnen of instructies te geven.  

Met vragen over de zorg of het welzijn van de bewoner kan je best bij hen terecht, zo nodig zullen zij u in 

contact brengen met andere medewerkers.  

De verantwoordelijke bewonerszorg stuurt de hoofdverpleegkundigen en de verpleegafdelingen en is 

dagelijks aanwezig om u en uw familie met raad en daad bij te staan en mogelijke problemen op te lossen. 

 

Op elke afdeling worden bewoners verzorgd door verpleegkundigen of zorgkundigen. Zij staan u samen 

met de paramedici bij voor de activiteiten van het dagelijks leven (ADL), naar de zwaar zorgbehoevende 

bejaarden die vaak totaal afhankelijk zijn zal een specifieke begeleiding gebeuren in functie van het 

passiever verder leven (P.D.L. en comfortzorg). 

Al het personeel ontvangt jaarlijks een minimale bijscholing van 10 uur. Er zijn een aantal medewerkers 

die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald zorgdomein zoals b.v. wondzorg, palliatieve zorg, diabetes 

of hef- en tilbeleid. Jaarlijks wordt nagegaan in welke mate zij hun job meer waarde of inhoud hebben 

gegeven.  

 

Tijdens de nacht is er steeds één verpleegkundige en twee zorgkundigen aanwezig.  

De nachtdienst heeft als vaste taak driemaal alle afdelingen en kamers te bezoeken. 
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Net als overdag zullen oproepen via het verpleegoproepsysteem zo spoedig mogelijk beantwoord worden. 

De nachtdienst is aanwezig van 20u45 tot 7u10. 

 

Alle medewerkers zien het als hun centrale taak om de bewoners zo goed mogelijk preventief en curatief 

te verzorgen en te begeleiden. De ochtendverzorging start, na een briefing, om 7uur. 

Hiervoor worden rond en met elke bewoner afspraken gemaakt welke specifieke zorg iemand behoeft.  

De bewoner bepaalt zelf de kleding die wordt gedragen. Enkel bij ziekte kan er tijdens de dag op de kamer 

nachtkledij gedragen worden. 

Dit gebeurt verder op dagelijkse overlegmomenten (briefings) of op een transdisciplinair overleg waar alle 

disciplines aan deelnemen b.v. de huisarts, de kinesist(e) of de ergotherapeut(e).  

De verpleegkundige gegevens en afspraken worden genoteerd in een geautomatiseerd verpleegdossier. 

 

7.2. Medische verzorging 

 

U kan na uw opname in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw uw huisarts behouden. 

De verpleegkundige verzorging wordt gesuperviseerd door de behandelende huisarts van uw keuze. Op de 

afdeling houdt hij uw medisch dossier bij en schrijft, indien nodig, instructies voor de verpleegkundigen.  

Bij  ziekte stelt de arts op basis van een medisch onderzoek een diagnose en van daaruit wordt zo nodig 

een behandeling ingesteld. Voor medische ingrepen zal zo mogelijk steeds uw toestemming of deze van 

uw familie gevraagd worden. Bij raadplegingen buiten het WZC zal in eerste instantie aan de familie 

worden gevraagd om in te staan voor de begeleiding van de bewoner. 

 

Medische zorg houdt ook in dat de huisarts geïnformeerd wordt over de observatiegegevens van de 

verpleegkundigen en zorgkundigen, en zo de gezondheid van de bewoners kan opvolgen.   

Regelmatige controle van o.m. laboratoriumgegevens (bloed- of urineonderzoek) én overleg met de 

verpleegkundigen en zorgkundigen, zijn voor de arts belangrijke bakens om de medische zorg uit te 

zetten. 

 

U bepaalt zelf de frequentie van het bezoek van uw huisarts. Een bezoek gebeurt steeds op uw verzoek. 

Voor ziekte, de opvolging van behandelingen of het voorschrijven van geneesmiddelen kunnen de 

verpleegkundigen van de afdeling het initiatief nemen om uw huisarts te vragen. Wanneer de huisarts van 

de bewoner niet ter beschikking is en in noodgevallen, zal het WZC en andere arts raadplegen. 

 

Wij vragen aan uw huisarts om een “reglement van orde voor huisartsen” te ondertekenen.  

Hierin verklaart de huisarts zich akkoord met het reglement van orde voor geneesheren van onze organisa- 

tie en verplicht zichzelf ertoe procedures en afspraken binnen onze voorziening (o.a. medische 

dossiervorming) op te volgen.  

Indien een huisarts zich niet kan akkoord verklaren met onze procedures en het reglement weigert te 

ondertekenen, wijst het WZC alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de door de huisarts 

gestuurde zorgverlening. Wij zullen u hiervan direct op de hoogte brengen. 

De geneesheer houdt van elke bewoner afzonderlijk een medisch dossier bij dat bewaard wordt op de 

verpleegafdeling waar zijn bewoner- patiënt verblijft.  

Dit dossier is een verantwoordelijkheid van de geneesheer zelf, maar kan door de coördinerend geneesheer 

of een huisarts van wacht  ingezien worden. 

 

Indien u van huisarts wenst te veranderen, gelieve dit aan de hoofdverpleegkundige door te geven. Wij 

vragen dat u uw huisarts persoonlijk van deze verandering op de hoogte stelt en om een schriftelijke 

bevestiging van uw wens.  

 

Tijdens het weekend en in andere wachtperiodes, zal de huisarts van wacht opgeroepen  worden.  

 

Het ereloon van de huisarts wordt vereffend via uw maandelijkse factuur. De getuigschriften voor 

verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, worden bij deze factuur gevoegd. 

Het woonzorgcentrum beschikt over coördinerende geneesheren, die in overleg met de huisartsen het 

zorgbeleid uitbouwen én bemiddelen bij medische problemen. 
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Indien U dit wenst kan U ook na uw opname, in overleg met uw huisarts, opteren voor een bijkomend 

geriatrisch onderzoek of advies. 

 

De v.z.w. Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw heeft met twee ziekenhuizen in de regio functionele 

bindingen; wat inhoudt dat zij een bevoorrechte partner is bij medische verzorging, begeleiding of 

revalidatie. 

Er bestaat een functionele binding met het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst en met het Algemeen Stedelijk 

Ziekenhuis te Aalst. De medische ingrepen buiten het WZC gebeuren in een ziekenhuis naar keuze. 

 

7.3. Apotheek 

 

Het WZC vraagt u bij opname om een mandaat te ondertekenen zodat de door uw huisarts voorgeschreven 

geneesmiddelen door de vzw bij de apotheek kan besteld worden. De door de vzw bedongen kortingen 

worden u op uw detailfactuur van de apotheek rechtstreeks toegekend. 

 

Geneesmiddelen worden steeds bewaard in de afdelingsapotheek en uitgedeeld conform het 

doktersvoorschrift.  

Alleen het WZC staat in voor de bestelling en opvolging van uw medicatie opdat zij de continuïteit van de 

bevoorrading zou kunnen verzekeren.  

De medicatie wordt verstrekt door bevoegd personeel van het woonzorgcentrum.  

 

Het WZC neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich indien de bewoner op eigen initiatief 

geneesmiddelen laat meebrengen of gebruikt en dit zonder of tegen het advies van de geneesheer. 

 

Indien de behandelende arts of de verantwoordelijke dokter er geen bezwaar tegen heeft, kan de bewoner 

die dat wenst zijn/haar medicatie op de kamer bijhouden. Indien de bewoner dit wenst, vragen wij 

hem/haar om dit schriftelijk vast te leggen, samen met een schriftelijke toestemming van de geneesheer. 

 

Het is aan te bevelen dat de bewoner of diens familie samen met de directie en de coördinerend 

geneesheer, bij de huisarts aandringen op het voorschrijven van generische geneesmiddelen of magistrale 

bereidingen (goedkoper). 

Wij raden u sterk aan om tijdig te denken aan de jaarlijkse griepvaccinatie. 

 

7.4. Paramedische zorg 

 

Het WZC beschikt over eigen paramedisch personeel. Voor hulpmiddelen (b.v. rolstoel, looprek, 

zitkussens…) die het loop- en zitcomfort verbeteren kan U  zowel bij de kinesitherapeuten als bij de 

ergotherapeuten terecht.  

Zij zullen in overleg met de huisarts, de verpleegkundigen en zorgkundigen, en uzelf op  zoek gaan naar 

de beste keuze. 

Bij zwaar zorgbehoevende bewoners trachten de paramedici door het aanreiken van hulp- materiaal en het 

verstrekken van bepaalde technieken het lig- en zitcomfort te verbeteren. 

 

7.4.1. Kinésitherapie 

 

Kinésitherapie richt zich, meestal op individuele basis, op de behandeling en functionele verbetering van 

spieren en gewrichten, het behouden van goed werkende functies en het bestrijden van pijn. 

 

Op de kinésitherapie worden loop- en bewegingsoefeningen gedaan maar er kunnen ook meer 

gespecialiseerde therapieën (b.v. massage, warmtetherapie, elektrotherapie…) gegeven worden gericht op 

de handhaving of verbetering van de mobiliteit van de bewoner. 

Het uitgangspunt van deze therapieën is de conditie in die mate te verbeteren dat de bewoners langer 

zelfstandig zoveel mogelijk dingen kunnen blijven doen. 
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Collectief organiseren de kinésisten samen met de ergotherapeute of de animator regelmatig gymnastiek 

of rolstoeldans. 

 

Een andere taak van de kinésisten in het Woonzorgcentrum is het uitbouwen van een gestructureerd hef- 

en tilbeleid enerzijds om de transferten voor de bewoners in optimale comfortabele omstandigheden te 

laten verlopen en anderzijds om de verpleegkundigen en zorgkundigen rugletsels te besparen. Het tilbeleid 

houdt o.m. het opstellen van til-protocollen per bewoner in. 

 

7.4.2. Ergotherapie 

 

De taak van de ergotherapeuten in het Woonzorgcentrum is tweeledig; enerzijds het verstrekken van 

A.D.L. –training (het activeren van de dagelijkse handelingen zoals wassen en kleden, eten…) en 

anderzijds het aanbieden van comfortzorg om bij fysisch of psychisch zorgbehoevende bejaarden tot een 

optimaal comfort bij alle dagelijkse levensaspecten te komen (b.v. wijze van voeding geven, lig- en 

zithouding, wisselhouding bewaken, wijze van kleden en wassen, hydromassage- bad, transferbeleid enz.). 

 

Samen met de kinesitherapeuten zoeken zij technieken en middelen om d.m.v. het aanleren van 

spierontspannende en pijn reducerende handelingen aan de verpleegkundigen en zorgkundigen tot meer 

comfort voor de zorgbehoevende bewoners te komen.  

Deze handelingen zorgen ervoor dat de zorgmomenten zo aangenaam mogelijk verlopen en dat de 

manipulaties niet te belastend zijn voor de zorgbehoevende of voor de zorgverlener. 

 

Het zoeken naar, het uitproberen en het aanleren van gepaste hulpmiddelen en het zorgen voor een 

aangepaste individueel gerichte tijdsbesteding behoort tot de taak van de ergotherapeuten. De 

ergotherapeute geeft adviezen, over aanpak, hulpmiddelen en het gebruik ervan aan de verpleegkundigen 

en zorgkundigen van de afdeling. 

 

7.5. Animatie 

Het zorgen voor een aangepaste, zinvolle tijdsbesteding behoort tot de taak van de animator.  De animator 

ijvert ervoor dat alle medewerkers een animatieve grondhouding ontwikkelen opdat animatie en 

bewonersgericht werken geen geïsoleerd, maar een geïntegreerd gebeuren is. 

 

De animatieve grondhouding streeft ernaar dat alle medewerkers zorg dragen voor het zich thuis voelen 

van de bewoners zowel in hun omgeving als als individu, én in hun relaties met medebewoners, familie en 

personeel.  

Het is tevens van belang ervoor te zorgen dat de bewoners zich (h)erkend, bevestigd gerespecteerd, 

gewaardeerd en bemind weten vanuit een totaalzorg visie de bewoner als een socio- psychosomatische 

eenheid met een eigen levensgeschiedenis. 

 

Door de bewoners te activeren tracht de animator de betrokkenheid bij de omgeving en het gebeuren van 

alledag te verhogen.  

Activiteitenbegeleiding kan gevonden worden in gewone alledaagse dingen zoals met groepje bewoners 

koffie drinken, de krant lezen zingen, muziek beluisteren of zelf maken. 

Afhankelijk van de bewoner richt de animator zich op groepsactiviteiten of een meer individuele 

benadering. Door op zoek te gaan naar zaken die iemand interesseren, stimuleert men bewoners om van 

een aantal zaken te genieten. 

 

Het woonzorgcentrum beschikt over een relaxatieruimte waar bewoners onder begeleiding kunnen 

genieten van een totale ontspanning door de aangepaste lichtsfeer, de gebruikte aroma’s en muziek. Er is 

ook een relaxatiebadkamer met een hoog-laag badsysteem dat technisch uitgerust is om de ontspanning bij 

het baden te verhogen. 

 

Soms is het actief zijn van de bewoners een doel, soms richt de activiteitenbegeleider zich op het scheppen 

van gezelligheid en een fijne sfeer.  
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Gemeentelijke verenigingen zijn welkom wanneer ze willen meewerken aan ontspanningsactiviteiten 

binnen onze voorziening of de bewoners bij hun activiteiten willen betrekken. 

 

Er zijn alle dagen op de vier afdelingen allerlei actieve (b.v. zingen, gezelschapsspel, wandelen) of 

passieve activiteiten (b.v. film bekijken, muziek beluisteren).  

Er worden verschillende optredens en uitstappen georganiseerd (b.v. marktbezoek of wandelen).   

Familie en vrienden zijn welkom en hun deelname is gratis, behalve indien vooraf anders aangekondigd.  

Er zijn seizoensgebonden activiteiten zoals carnaval, Pasen en Kerstmis en er zijn de maandelijkse 

verjaardagsfeesten. Alle activiteiten worden via affiches ter kennis gebracht aan de bewoners. 

Deelname aan activiteiten is een vrije keuze; u bepaalt zelf aan welke activiteit u deelneemt.  

 

7.6. Logopedie* 

Logopedie kan het welzijn bevorderen door spraakrevalidatie (b.v. na een C.V.A.), maar ook bij een 

zorgafhankelijke persoon door een juiste aanpak van eventueel aanwezige slikproblemen.  

Door het aanpassen van voedsel en drank en de toedieningswijze kan het voedingsmoment nog lang een 

aangenaam gebeuren blijven.  

Met behulp van oefeningen kan de logopediste taal-, spraak-, stem- en gehoorstoornissen trachten te 

verbeteren, het gebruik ervan te behouden of achteruitgang te vertragen. Er kunnen ook adviezen over 

contactmogelijkheden van bewoners gegeven worden.  

 

7.7. Tandarts* 
 

De tandarts bewaakt het comfort van de oudere door de verzorging van het eigen gebit van de oudere, 

zolang dit nog kan.  

Slecht onderhouden tanden en mond zijn een bron van ongemakken en kunnen leiden tot 

voedingsproblemen. Indien het behoud van een eigen gebit niet langer mogelijk is, zorgen tandarts en 

tandtechnieker voor een aangepast kunstgebit. 

 

7.8. Oorarts, oogarts* 

 

Het gezicht en het gehoor van de ouder wordende mens neemt af; opvolging en controle zijn belangrijk 

omdat beide zintuigen bij een minder goede werking leiden tot contactverlies met de omgeving (b.v. door 

verlies van communicatie bij slecht gehoor). 
 

* Voor logopedie, tandarts of tandheelkunde, een oor- of oogarts kan het woonzorgcentrum  

   u zelfstandigen adviseren die niet vast verbonden zijn aan het W.Z.C. U behoudt hier een vrije keuze. 

 

7.9. Sociale dienst 

 

De sociale dienst wordt waargenomen door de administratie en de verantwoordelijke bewonerszorg. Zij 

verzorgen de eerste contacten van de bewoner en diens familie met het woonzorgcentrum.  

De sociale dienst zorgt voor de coördinatie van het kortverblijf met de familie of de thuiszorg- diensten en 

onderhoudt nauwe relaties met potentiële doorverwijzers zoals de ziekenhuizen uit de periferie. 

 

De sociale dienst kan u bijstaan bij vragen over uw inkomen,  ziekteverzekering, sociale voordelen voor 

bejaarden en alle mogelijke informatie m.b.t. ambulante of residentiële ouderenzorg.  

Wanneer u klachten heeft, waar u moeilijk kan over praten op de afdeling zelf, dan kan u contact opnemen 

met de verantwoordelijke bewonerszorg of de directie. 
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7.10. Palliatieve zorg (vraag ook naar onze afzonderlijke folder) 

 

Iedere bewoner heeft recht op palliatieve zorg.  

De oudere heeft tijdens zijn laatste levensfase recht op een hulpverlener die over de nodige vaardigheden, 

kennis en attitudes beschikt om palliatieve zorg te realiseren.  

Inspraak van de bejaarde, een goede vertrouwensrelatie en communicatie tussen bewoner, familieleden, 

huisarts en hulpverleners zullen de pijlers zijn waarop deze specifieke hulpverlening steunt. 

Pijnbestrijding en levenscomfort zijn sleutelbegrippen en het voorkomen van lijden is cruciaal.  

De palliatieve zorg gebeurt zoveel mogelijk op de kamer van de bewoner waarbij de bewoner gesteund 

wordt om zijn leven in alle waardigheid en eindigheid te voltooien binnen de kring van de voor hem 

betekenisvolle anderen. Het WZC zal alles doen wat mogelijk is om tegemoet te komen aan het verlangen 

naar een menswaardig levenseinde, vragen rond euthanasie zullen in nauw overleg met de bewoner, zijn 

vertrouwenspersoon en de zorgverleners besproken en opgevolgd worden. 

Ziekenhuisopname gebeurt enkel en alleen met toestemming van uzelf of van uw vertrouwenspersoon en 

in overleg met uw huisarts. Bewoners in een terminale fase kunnen met hun familie, vrienden of 

bezoekers beschikken over de eigen kamer of een extra zitruimte. 

 

Het WZC heeft een functionele binding met een palliatieve dienst in een ziekenhuis en kan beroep doen 

op de ondersteuning van een ambulante palliatieve dienst uit de regio. Er zijn verpleegkundigen aanwezig 

die een 10-daagse bijscholing rond palliatieve zorg gevolgd hebben, de meeste zorgkundigen volgden een 

5 daagse basiscursus. 

  

7.11. Psychologische zorg* 
 

Bij het verwerken van verlies of verdriet of de begeleiding van familieleden van een ouder kan 

psychologische ondersteuning een oplossing bieden. 

De psycholoog zou op basis van informatie over de levensloop van de oudere bewoner 

begeleidingsadviezen kunnen geven aan de familieleden, de verpleegkundigen en de zorgkundigen. 

 

7.12. Pedicure, podologie, manicure, haarverzorging* 

 

Uiterlijke verzorging van bejaarde bewoners vinden wij zeer belangrijk omdat het één van de zaken is 

waaraan de mens een deel van zijn eigenwaarde ontleent. 

Bij medische pedicure en manicure gaat het niet enkel om schoonheidsverzorging, doch ook om het 

behoud van zo goed mogelijk functionerende handen en voeten (b.v. het behandelen van kalk- en 

schimmelnagels of ingegroeide nagels, het verwijderen van eelt, eksterogen…) 

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw beschikt over een eigen kapsalon dat wekelijks enkele dagen 

geopend is. 
 

*Bij de keuze van een psycholoog, een medische pedicure, podologe, manicure of kapster kan het WZC U 

zelfstandigen adviseren, die niet vast verbonden zijn aan het W.Z.C. U behoudt hier een vrije keuze. 

 

7.13. Geestelijke zorg 

 

De geestelijke verzorging is erop gericht in te spelen op de levens- en zingevingsvragen van bewoners en, 

samen met de bewoners, aandacht te besteden aan situaties waarbij pastorale zorg gewenst is. 

De v.z.w. Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw heeft een Rooms Katholieke grondslag, maar wenst open 

te staan voor iedereen. Eenieders filosofische, politieke en godsdienstige overtuiging wordt gerespecteerd. 

In het Woonzorgcentrum bestaat de mogelijkheid om wekelijks een Rooms-Katholieke eucharistieviering 

bij te wonen in de kapel of polyvalente zaal.  

Indien u dit wenst, kan u de communie ontvangen in uw kamer. De pastoor van de parochie staat steeds ter 

beschikking van de bewoners. 

Vanuit onze bezieling besteden wij veel aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen. Zij 

worden met de nodige zorg opgeluisterd. Het is uiteraard mogelijk dat de familie een bewoner meeneemt 

naar een kerkdienst buiten het woonzorgcentrum. 
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Wanneer u een andere godsdienst of overtuiging heeft dan de Rooms -Katholieke Kerk die de beheerders 

en de medewerkers van het woonzorgcentrum inspireert, bent u steeds vrij om uw geestelijke begeleider 

of raadsman te ontvangen. 

Indien nodig zijn wij bereid met U te zoeken naar de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de 

Protestantse, Joodse, Anglicaanse of Islamitische eredienst of naar een lekenraadgever erkend door een 

organisme dat door de Minister van Volksgezondheid is erkend als representatief voor de niet 

confessionele morele of filosofische levensbeschouwingen. 

 

7.14. Zorg voor het onderhoud en technische dienst 

 

Het dagelijkse onderhoud van de kamers, de leefruimten, zalen en gangen van het woonzorgcentrum 

gebeurt door interieurverzorgsters. Zij hebben de zeer belangrijke taak om alles te reinigen, orde, netheid 

en een goede hygiëne zijn de basisvoorwaarden om tot een gezellig huis te komen waar een bejaarde 

bewoners zich kan ‘thuis’ voelen. 

 

Deze dienst zorgt eveneens voor de wasserij en de herstelling van kledij.  

Een deel van de was wordt uitbesteed; daarom is het van belang dat al de kledij voorzien wordt van een 

naamlintje én ons instellingsnummer. Wij vragen u en uw familie om erop toe te zien dat alle kledij 

gelabeld wordt en de niet gelabelde (nieuwe) kledij aan één van onze medewerkers op de afdeling te 

bezorgen 

De technische dienst oordeelt over de veiligheid van de gebruikte toestellen en materialen, herstelt alles 

wat stuk kan gaan en staat in voor het tuinonderhoud. 

Op de technieker kan U steeds een beroep doen om iets op te hangen in uw kamer, daartoe dient u het 

suggestieformulier in te vullen dat zich aan het onthaal en aan de inkom van iedere afdeling bevindt.  

U kan de vraag ook overmaken aan het onthaal. 

 

7.15. Zorg voor de administratie & het onthaal 

 

De administratie en receptie zijn geopend van 8u30 tot 18u30. 

Naast de telefoonpermanentie, en het wegwijs maken van de bezoekers, kan iedereen er steeds terecht 

voor algemene inlichtingen of meer specifieke vragen over facturatie (zie sociale dienst).  

 

Samen met de verantwoordelijke bewonerszorg verstrekken zij inlichtingen of geven zij een rondleiding 

aan potentiële bewoners en hun familieleden. 

 

De administratieve bedienden staan verder in voor het voorraadbeheer en de bestelling van medisch 

materiaal, de bewoners- en R.I.Z.I.V.-facturatie én administratie en de crediteuren- en debiteurenadminis-

tratie. 

 

7.16.  Zorg voor de maaltijden (Keuken) 

Het doel van het keukenteam ligt in het aanbieden van kwaliteitsvolle, gevarieerde maaltijden rekening 

houdend met de gezondheidstoestand en persoonlijke wensen van de bewoners en de streekgewoonten. 

Sedert enkele jaren doet de v.z.w. Woon- en zorgcentrum O.L.Vr. voor de professionele en kwaliteitsvolle 

begeleiding van de maaltijden beroep op de kok van een catering-maatschappij met jarenlange ervaring in 

de gezondheidssector. 

  

Wekelijks wordt het menu uitgehangen op de afdelingen. Bij de samenstelling van het menu wordt steeds 

rekening gehouden met de nutritieve aspecten.  

 

De maaltijden worden in de keuken van het woonzorgcentrum dagelijks vers bereid en geportioneerd. Er 

wordt zoveel mogelijk met verse of diepvriesproducten gewerkt. De keukenequipe heeft een smiley 

gekregen van de Federatie voor Voedselveiligheid, een certificaat die bewijst dat de H.C.C.P. normering 

strikt wordt nageleefd.  
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Door het WZC werd bij de catering-maatschappij aandacht gevraagd voor biologisch geteelde producten, 

fair trade en de beperking van het energieverbruik en de afvalproductie. 

 

Dieetvoeding wordt op medisch voorschrift verstrekt. Op verzoek kan uw maaltijd geheel of gedeeltelijk 

gemalen of geblixt worden. Er kunnen ook soft meals en broodpappen gemaakt worden voor mensen met 

slikproblemen. Eénmaal per week is er een warm of koud avondmaal voorzien.  

 

Familieleden kunnen samen met de bewoner de maaltijden gebruiken. Wij vragen wel om twee dagen 

vooraf te verwittigen. De maaltijden van familie en bezoekers worden d.m.v. maaltijdbonnen die 

verkrijgbaar zijn op de administratie, afzonderlijk betaald. 

Indien u voorziet later te zijn voor de maaltijd, dan kan deze voor u warm gehouden worden. 

 

Tijdstip van de maaltijden: 

 Ontbijt vanaf 8u 

 Middagmaal vanaf 11u30 

 Koffie met gebak of koekje vanaf 13u 

 Avondmaal vanaf 16u30 

 

7.17. Mantelzorg en zorg door vrijwilligers 

 

Familieleden en vrijwilligers nemen een speciale plaats in de werking van de v.z.w. Woon- en 

zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw.  

 

Enerzijds brengen zij het leven van buiten de organisatie nadrukkelijker mee naar binnen waardoor het 

isolementsgevoel doorbroken wordt, anderzijds kunnen zij die dingen doen waar de medewerkers gewoon 

niet aan toe komen: rustig praten met de bewoners praten bij een tas koffie, een rolstoel duwen tijdens een 

wandeling, het helpen met eten geven, het zingen van een lied enz.  

Familie en vrijwilligers bieden een duidelijke meerwaarde in onze zorg- en dienstverlening ! 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw sluit met iedere vrijwilliger een overeenkomst af en 

maakt met hem/haar duidelijke afspraken o.m. in verband met het naleven van het beroepsgeheim. Voor 

de vrijwilligers wordt een verzekering afgesloten die het risico van burgerlijke aansprakelijkheid en 

arbeidsongevallen dekt.  

 

Aangezien voor heel wat van de animatie - activiteiten een beroep dient gedaan te worden op vrijwilligers 

-  behoort de vrijwilligersbegeleiding tot de taak van de animator. 

 

De v.z.w. Woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw zoekt voortdurend naar vrijwilligers omdat zij het 

mogelijk maken om extra zaken te doen.   

Familieleden, kennissen of anderen die belangstelling hebben voor deze belangrijke onbetaalde taak 

worden verzocht contact op te nemen met de animator. 

 

 

 

 

“Vrijwilligerswerk je wordt er innerlijk rijk van !” 

 

 
 
 
 
 



 27 

 

 

 

8. Andere diensten 
 

8.1. De cafétaria en de drankautomaten 

 

De cafétaria is alle namiddagen behalve maandag en vrijdag geopend. De uitbating gebeurt door personeel 

en vrijwilligers. Indien de cafétaria niet geopend is kan u voor een drankje terecht bij de frisdrankautomaat 

of de koffieautomaat. Het gebruik van alcoholhoudende dranken is, tenzij er een verbod van de huisarts 

bestaat of er storend gedrag optreedt t.a.v. medebewoners of medewerkers, volkomen vrij.  

De openingsuren van het cafétaria : 14u-16u30.  

 

8.2. De bibliotheek 

 

Er bestaat een ruilovereenkomst met de gemeentelijke openbare bibliotheek.  

Er is een ruime collectie aan grootletterboeken en voor erg slechtzienden of blinden zijn er 

voorleescassettes ter beschikking. Er  bestaat een abonnement op een krant. 

Voor meer informatie over deze bibliotheek kan u terecht bij de animator van uw afdeling.  

 

9. Inspraak        
 

9.1. De gebruikersraad 

 

De bewoners en familieleden kunnen adviezen geven t.a.v. het beleid in een direct gesprek met de directie 

of de verantwoordelijke bewonerszorg en verder door gebruik te maken van een ideeënbus of via de 

gebruikersraad. Uw persoonlijke bemerkingen of adviezen zijn steeds welkom bij de directie.  

U kan deze adviezen verstrekken hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de directie over alle 

aangelegenheden die de werking van het woonzorgcentrum en uw welbevinden betreffen. Alle bewoners 

en alle familieleden kunnen deel uitmaken van deze gebruikersraad.  

De gebruikersraad vormt een klankbord tussen enerzijds de medebewoners en anderzijds de directie en het 

personeel. De familieleden die deelnemen aan de gebruikersraad doen dat om de bewoners die niet meer 

in staat zijn hun mening te uiten (b.v. wegens uitdrukkingsmoeilijkheden na C.V.A. of wegens dementie) 

een stem te geven via hun familie of verwante persoon die voor hun instaat.  

De gebruikersraad komt minstens éénmaal per kwartaal of op eigen initiatief samen. 

De verslagen worden op een goed zichtbare plaats op alle afdelingen uitgehangen. 

 

9.2. Onderzoek en behandeling van suggesties en klachten 

 

Suggesties of klachten kunnen gemeld worden aan de animator, de aandachtpersoon en in principe aan 

iedere medewerker van het WZC.  

Deze medewerker zal de opmerking, suggestie of klacht noteren in een geautomatiseerd zorgdossier.  

Dit formulier wordt ingediend bij de directie of de verantwoordelijke bewonerszorg die instaan voor de 

opvolging en die, indien nodig, met u contact zullen opnemen voor verdere informatie of toelichting en u 

het resultaat van de behandeling van de suggestie, opmerking of klacht zullen rapporteren. 

U kan deze suggesties, bedenkingen of klachten mondeling uiten, maar ook neerschrijven in een register 

dat ter beschikking ligt op iedere afdeling.  

 

Elke klacht zal met de nodige discretie en het nodige respect voor de privacy behandeld worden.  

Een klacht wordt prioritair en zo snel mogelijk behandeld, suggesties en opmerkingen worden steeds 

besproken met de betrokken disciplines. 

De algemene klachten of de resultaten van een tevredenheidsmeting komen steeds aan bod op de 

eerstvolgende gebruikersraad. 
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Iedere bewoner, ieder familielid, vriend of bezoeker kan steeds terecht bij de directie voor een gesprek of 

voor het oplossen van mogelijke problemen. U vindt aan het onthaal en op elke afdeling een folderhouder 

met documenten waarop u suggesties, bemerkingen of klachten kan uiten. 

 

10. Verklaring inzake kwaliteitsprocedures 
 

In onze organisatie is er een kwaliteitssysteem ontwikkeld om de geboden huisvesting en 

zorgverlening blijvend te optimaliseren en te waarborgen.  

Binnen het kwaliteitssysteem bestaat er een procedure voor de behandeling van klachten en 

opmerkingen die ervoor zorgt dat u steeds antwoord op uw vragen krijgt.  

 

Binnen dit kader dienen wij met u een aantal afspraken maken. 

 De huisarts is voor ons een spilfiguur, hij/zij bepaalt de zorgen op paramedisch vlak die u moet 

krijgen en welke medicatie voor u geschikt is. 

 Wij verwachten enkel van een huisarts dat hij/zij de communicatiesystemen gebruikt zoals 

deze in ons kwaliteitssysteem opgenomen zijn, eenvoudig gezegd: wanneer wij niet weten wat 

een opdracht is die een huisarts geeft inzake verzorging, kunnen wij deze ook niet uitvoeren.  

 U bent volledig vrij in de keuze van huisarts, maar wij kunnen enkel met huisartsen die ons 

kwaliteitssysteem volgen u garanderen dat u de zorgen krijgt die u nodig heeft.  

 U kan u desgewenst bij de dagelijks verantwoordelijke of de hoofdverpleegkundige informeren 

of uw huisarts ons systeem volgt. 

 In ons woonzorgcentrum wordt alle medicatie op één centraal punt bewaard en verdeeld. 

Wenst u zelf voor uw medicatie in te staan, vraag dan aan uw huisarts dat hij een verklaring 

ondertekent inzake zelfmedicatie.  

 Wenst u meer en/of andere medicatie op uw kamer dan de verklaring van uw arts u toestaat, 

dan valt dit buiten de garanties van ons kwaliteitssysteem zodat u dit op eigen 

verantwoordelijkheid doet. 

 Uw kamer is uw privé-domein. Dit betekent dat wij steeds met enige schroom binnenkomen 

om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.  

 In dit kader wensen wij u te melden dat het u vrij staat om voedingswaren op uw kamer te 

bewaren, maar dat deze buiten de garanties van ons keukenhygiënesysteem vallen.  

 U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de versheid van de voedingswaren op uw 

kamer. U bewaart enkel niet bederfbare voedingswaren op uw kamer. 

 

11. Veiligheid & maatregelen van algemeen belang      
 

Het woonzorgcentrum voert veiligheid hoog in haar vaandel. Het beschikt daartoe over een 

branddetectiesysteem, veiligheidsopleidingen voor haar medewerkers, evacuatieoefeningen en 

een noodplan. Wij rekenen op uw medewerking om veiligheidsproblemen te voorkomen. 

 

Alle elektrische apparaten kunnen slechts na toestemming van de directie op uw kamer geplaatst 

worden. Het aantal elektrische toestellen op de kamer dient beperkt te worden tot 3 en ze mogen 

niet ouder zijn dan 5 jaar. 

Zij dienen steeds, snoeren inbegrepen, te voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen.  

De bewoner verbindt zich ertoe het toestel steeds conform de veiligheidsvoorschriften te gebruiken en 

voor het onderhoud en de herstelling of verwijdering van het toestel in te staan.  

De technische dienst van het woonzorgcentrum kan elektrische toestellen op de kamer steeds controleren 

en het toestel bij defect van de kamer verwijderen. Voor defecten of herstellingen kan u via de 

afdelingsverantwoordelijke op onze technische dienst beroep doen. 

 

Bij evacuatie dient u volgende pictogrammen te herkennen : 

Een gewone uitgang                  De richting naar de nooduitgang         
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11.1. Televisie 

 

U mag uw eigen televisietoestel enkel meenemen, indien het gaat om televisie met lcd of plasma-scherm.  

De afmetingen van uw toestel mogen volgende waarden niet overschrijden D 46,8 x B 67,1 x H 51,8. Op 

uw verzoek kan u een televisietoestel op maandbasis huren. 

Het WZC behoudt zich het recht voor om bij twijfel over het veilig functioneren van het televisietoestel 

een technische inspectie ten laste van de bewoner, te laten uitvoeren. 

De televisietoestellen mogen bij intrede niet ouder zijn dan 5 jaar (voorleggen aankoopbewijs). 

Televisietoestellen die ouder zijn dan 5 jaar dienen jaarlijks door een erkend keuringsorganisme aangeduid 

door de vzw nagekeken te worden. De kosten eigen aan deze keuring vallen ten laste van de eigenaar van 

de T.V. 

Om veiligheidsredenen dringen wij erop aan uw televisie ’s avonds volledig uit te schakelen.  

U kan voor 3€ per maand een Tv met lcd-scherm huren, in dit bedrag is tevens de kost voor 

kabeldistributie opgenomen. 

 

11.2. Roken  

 

Als belangrijke veiligheids- en gezondheidsmaatregel, vooral om brand te voorkomen raden wij, hoewel 

wettelijk toegestaan, sterk af om op de kamer te roken.  

In alle andere ruimten van het woonzorgcentrum en voor medewerkers geldt een totaal rookverbod.  

Het is verboden om kaarsen of andere materialen (b.v. geurstokjes) aan te steken op uw kamer. 

U kan, op eenvoudig verzoek, steeds naar een geschikte plaats om te roken begeleid worden. 

 

11.3. Richtlijnen m.b.t. het gebruik van andere elektrische toestellen 

 

1. Volgende toestellen worden ten stelligste afgeraden wegens het gevaar op zware brandwonden bij 

bewoners met beperkte mobiliteit : koffiezetapparaten en waterkokers.  

2. Koelkasten kunnen in de kamer geplaatst worden onder volgende voorwaarden : 

  1) A label  2) Aankoopbewijs niet ouder dan 5 jaar 3) Afmetingen D 49 x B 42,5 x H 54 

  De familie staat in voor het onderhoud van de koelkast. 

 In de koelkast mogen enkel dranken worden bewaard, het is ten strengste af te raden om    

 bederfbare voedingswaren (alle zuivelproducten, vleesbereidingen, fruit & groenten…) te   

 bewaren in de koelkast. Indien in de koelkasten voedingswaren worden aangetroffen waarop  

 een vervallen datum (b.v. zuivelproducten) staat, zal de bewoner of diens familie een eerste  

 verwittiging krijgen. Bij een tweede inbreuk zal de koelkast  buiten gebruik gesteld worden en  

 zal de familie gevraagd worden de koelkast te verwijderen. 

 Voedingswaren, niet voorzien van een datum zijn ten strengste verboden. 

 Volgende voedingswaren mogen nooit aangetroffen worden in de koelkast : alle vlees- en 

viswaren, eieren en dit om voedselbesmettingen (b.v. salmonella) te voorkomen.  

Een inbreuk op deze richtlijn betekent een directe verwijdering van de koelkast. 

 De inhoud van de koelkasten kan ten allen tijde gecontroleerd worden door het WZC.  

 Noch het WZC noch haar personeel kunnen aansprakelijk gesteld worden indien de  

gezondheidstoestand van de bewoner nadelige gevolgen ondervindt t.g.v. het eten van  

voedingswaren die niet afkomstig zijn uit de centrale keuken van de vzw. Ook  voor de    

voedingswaren afkomstig uit de centrale keuken van de vzw, die in de koelkast bewaard  

worden, zal het WZC geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich nemen.  

 Indien de bewoner, diens familie of bezoekers bovenstaande regels overtreden behoudt het 

WZC zich alle rechten voor tot vrijwaring van al haar belangen in de meest ruime betekenis. 
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11.4. Bescherming van de bewoner 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw zal nooit toelating verlenen tot medische 

experimenten. Andere dienstverleningen, vreemd aan deze vermeld in deze onthaalbrochure en interne 

afsprakennota, zijn zonder overleg en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord vanwege de directie niet 

toegelaten. 

Acties ten voordele van welke organisatie ook, zullen enkel toegelaten worden mits akkoord van de 

directie. 

Leurders en verkopers worden nooit toegelaten en hebben zeker geen toegang tot de kamers. 

Indien u het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw verlaat dan vragen wij u om de verpleegkundigen 

of zorgkundigen van de afdeling zeker op de hoogte te brengen van uw vertrek en tijdstip van eventuele 

terugkeer opdat zij zich niet nodeloos zorgen maken of achter u zoeken (zie 6.2.). Bescherming van uw 

privacy kwam hoger aan bod in de artikels 2.2. en 3.6. 

 

Dronkenschap vanwege de bewoners of hun familieleden is storend voor medebewoners en kan als 

dusdanig niet getolereerd worden. 

 

Aangezien u persoonlijk verantwoordelijk blijft over uw bezittingen, raden wij u aan geen waardevolle 

zaken en grote geldsommen op de kamer te bewaren. 

De bezittingen van de bewoners zijn voor brand en inbraak verzekerd via een verzekeringspolis van de 

v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw.  

 

Voor de meeste bewoners is het voor hun gevoel van eigenwaarde erg belangrijk dat men zelf over geld, 

een horloge of enige sieraden beschikt. Waar het geheugen de mensen in de steek laat, komt het voor dat 

bewoners hun eigendom niet meer terugvinden.  

Een goede afweging van het belang van het dragen of hebben van deze zaken voor de bewoner en het 

risico op verlies is erg belangrijk. Wij adviseren u slechts een klein bedrag aan geld in uw bezit te hebben 

en zeer waardevolle sieraden eventueel door minder kostbare te vervangen. Medewerkers mogen uw 

waardevolle bezittingen niet in bewaring nemen. 

 

Gezien de openheid van het woonzorgcentrum dient u voorzichtig te zijn met geld, sieraden en 

kostbaarheden. De directie van de v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw aanvaardt hiervoor 

bij het zoekraken geen enkele verantwoordelijkheid. Indien door medewerkers van de vzw. schade wordt 

toegebracht aan uw bezittingen, vragen wij u die zo spoedig mogelijk bij voorkeur schriftelijk te melden 

aan de directie van de v.z.w Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw.  

 

12. Financiële regeling  
 
12.1. Wat is de kostprijs per dag ? 

 

Het woonzorgcentrum is een vereniging zonder winstoogmerk. 

De dagprijs die aan de bewoners gevraagd wordt, vormt samen met de tussenkomst 

vanwege het R.I.Z.I.V. de enige bron van inkomsten. Zuinig omgaan met materiaal en 

energie (water, elektriciteit en gas) zal ons helpen om deze dagprijs laag te houden.  

Wij rekenen op uw medewerking om de dagprijsstijging te beperken. 

 

De dagprijs alsook de detaillering van de inhoud van de dagprijs en de mogelijke supplementen wordt 

vermeld aan de inkom van het woonzorgcentrum en wordt uitvoerig toegelicht in de opname-

overeenkomst. 

De v.z.w. Woonzorgcentrum O.L.Vr. slaagt er, conform haar missie, al jaren in om de laagste dagprijs 

binnen de regio te hanteren en toch te kunnen bogen op een professionele personeelsequipe én een 

moderne infrastructuur en accommodatie. 
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Zoals wettelijk toegelaten, wordt de dagprijs aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen. De prijsaanpassingen worden vooraf kenbaar gemaakt aan de bewoner met vermelding 

van de datum van toepassing.  

Prijswijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden aan of goedgekeurd worden door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, 

02/553.35.00. 

 

12.2. Giften, sponsoring en legaten 

 

Niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten of uitrustingen, die van bijzonder belang zijn voor de 

sociale ontplooiing van de zorgbehoevende bewoners, kunnen gefinancierd worden door middel van 

giften, sponsoring of toekenning van legaten ten voordele van de v.z.w Woonzorgcentrum Onze-Lieve-

Vrouw. 

Sponsoring van specifieke aangepaste uitrustingen of activiteiten kan hetzij rechtstreeks, hetzij door 

gehele of gedeeltelijke financiële tussenkomst. 

De toekenning van legaten ten voordele van de v.z.w. Woon- enzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw wordt 

het best geregeld door tussenkomst van een notaris.  

De opvolging van de aanvaarding en uitvoering van de legaten gebeurt door twee afgevaardigd beheerders 

van de v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. 

 

13. Andere voorzieningen van de v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw wenst een woonzorgcentrum voor 

bejaarden te zijn van waaruit een dynamische ondersteuning geboden wordt naar de thuiszorg. 

In de Groep van Assistentiewoningen “De Varent” wordt de acute verzorging verstrekt door 

medewerkers van het woonzorgcentrum, de chronische verzorging gebeurt door 

thuiszorgdiensten. 

 

13.1. Groep van Assistentiewoningen “De Varent” 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw beschikt over 53 assistentiewoningen die gelegen 

zijn tegenover of in de directe omgeving van het woonzorgcentrum. 

In de Groep van Assistentiewoningen “De Varent” kan u wonen met een groot behoud van uw 

zelfstandigheid. 

U heeft als vaste kost de huurprijs van uw appartement, alle andere diensten zijn facultatief en worden u 

enkel bij gebruik gefactureerd.  

Meer informatie vindt u in onze uitgebreide informatiefolder, u kan deze op eenvoudig verzoek bekomen 

aan het onthaal van het woonzorgcentrum. 

 

13.2. Kortverblijf  

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw beschikt over zes éénpersoonskamers voor 

kortverblijf. Het doel is op deze kamers bejaarden gedurende korte tijd te huisvestingen en te verzorgen.  

Bejaarden die bij familie inwonen en waarvan de familie op reis gaat, of bejaarden die na een 

ziekenhuisopname nog revalidatie behoeven, kunnen op de kamers voor kortverblijf terecht. 

 

13.3. Dagopvang & crisisopvang 

 

De v.z.w. Woon- en zorgcentrum streeft ernaar om aan dagopvang en crisisopvang te kunnen doen ter 

ondersteuning van familieleden die dagelijks instaan voor de verzorging van een bejaard familielid. Deze 

noodopvang is nog niet gerealiseerd. 
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13.4. Info-centrum 

 

De v.z.w. Woon-en zorgcentrum wenst een antwoord te kunnen bieden op alle vragen waarmee senioren 

kunnen geconfronteerd worden. In het verleden heeft het WZC meegewerkt aan de gemeentelijke 

Seniorengids. Vragen over de residentiële zorg voor ouderen, maar ook over de beschikbare ambulante 

alternatieven. Vragen over het inkomen, de gezondheid, het wonen, de vrije tijd, het vervoer, sociale 

tegemoetkomingen, afscheid enz. 

 

13.5. Ontmoetingscentrum  

 

Het woonzorgcentrum wil een open huis zijn en heeft daartoe samenwerkingsrelaties uitgebouwd met de 

gemeentelijke verenigingen.  

Verenigingen die dit wensen kunnen in samenspraak met de directie gebruik maken van de polyvalente 

zaal. Diverse thuiszorgdiensten uit de regio maken gebruik van dit aanbod. 

De vergaderingen van de Roosdaalse Seniorenraad vinden plaats in het Woonzorgcentrum. 

Er bestaan samenwerkingsrelaties met de nabijgelegen scholen, die op regelmatige basis met enkele 

klassen het woonzorgcentrum bezoeken.  

 

14. Toezichthoudende overheidsdiensten 
 

14.1. Erkenning van het WZC door de overheid 
 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van de woonzorgcentra. 

De erkenningsnormen aangaande woonzorgcentra zijn vastgelegd in het decreet van de Vlaamse Regering 

van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.  

(publicatie Belgisch Staatsblad : 17 december 2009) 

 

Contactgegevens: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 Brussel (Tel: 02/553.35.00) 

Website : zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be 

 

14.2. Toezicht op het WZC door de overheid 
 

Het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd voor het toezicht op de 

woonzorgcentra. 

Contactgegevens:  Zorginspectie 

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 31 

1030 Brussel (Tel: 02/553.33.79) 

Website : contact@zorginspectie.be  

 

14.3. De Woonzorglijn & de Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
 

De bewoner beschikt daarnaast tevens over de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de bevoegde 

overheidsdiensten te wenden.  

Deze overheidsdiensten zijn : 
 

De Woonzorglijn  

De Woonzorglijn is een meldpunt waar u terecht kunt  met al uw vragen en klachten over ouderenzorg-

voorzieningen.  

U kunt de Woonzorglijn bereiken via: telefoon: 078 15 25 25  of via e-mail:  woonzorglijn@vlaanderen.be   

Meer info : www.zorg-en-gezondheid.be  

De Federale Ombudsdienst “rechten van de patiënt” : Telefoon: 02/524.85.20 

 

mailto:zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be
mailto:contact@zorginspectie.be
mailto:woonzorglijn@vlaanderen.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
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15. Slotbeschouwingen 
 

Wij hopen dat deze kennismaking met ons Woon-en zorgcentrum u voldoende ruim 

geïnformeerd heeft en raden u aan deze brochure niet te ver weg te leggen opdat u ze steeds 

kan raadplegen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u de levenswijze en de vrijheid van uw medebewoners zal respecteren. Bij 

eventuele problemen hierover kan u steeds terecht bij de directeur of de verantwoordelijke bewonerszorg. 

Elke wijziging of nieuwe bepaling aan deze brochure en de interne afsprakennota zal uitwerking hebben 

vanaf de dertigste dag na schriftelijke betekening ervan aan de bewoner.  

De directie en het personeel staan dagelijks graag tot uw dienst, maar uw dankbaarheid voor hen dient u 

nooit uit te drukken in het geven van geld of van geschenken.  

Uw vriendelijkheid en erkenning, hoe klein ook, zal hen aanmoedigen hun werk verder ter ‘harte’ te 

nemen. 

Tot slot dringen wij er nogmaals op aan dat indien u vragen, suggesties of klachten heeft, deze zo spoedig 

mogelijk kenbaar te maken aan de directeur opdat zij snel een antwoord of oplossing kunnen krijgen. 

Wij rekenen op uw medewerking om het samenleven in ons woonzorgcentrum voor iedereen aangenaam te 

maken. 

 

Filip Rooryck 

Algemeen Directeur 

 

 

Vraag naar onze informatiefolders over : - dementie, MRSA, palliatieve zorg, een goede schoen kan 

wonderen doen, vroegtijdige zorgplanning, valpreventie… 

        

Directie : Filip Rooryck                   

 

Naam voorzitter Raad van Bestuur : Antoon Van Melkebeek       

 

Verantwoordelijken bewonerszorg : Veerle Meganck, Nathalie Bruyland 

 

Hoofdverpleegkundigen : Leen Baeyens, Iris De Bolle, Evelyn Gochet, Veronique Moreau 
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Wat brengt u mee op de dag van opname ? 

 

1) Administratieve documenten : 

 Identiteitskaart en (eventueel) trouwboekje 

 Kleefvignetten mutualiteit 

 Attesten voor terugbetaling geneesmiddelen en resterende geneesmiddelen 

 Medische formulieren RVT/ROB (Model 762N) 

 Een medisch attest (te bekomen bij huisarts of specialist) waaruit blijkt dat hij/zij geen 

besmettelijke aandoening heeft die een beletsel zou vormen tot een verblijf of een opname 

 Het resultaat van een recent radiologisch onderzoek (max. 6 maanden oud) van de thorax 

(longfoto) 

 Contactadressen van familie en vrienden 

 Bij opname bestellen wij voor u naamlintjes voor in uw kledij 

 

2) Persoonlijke benodigdheden 

 Kledij (voor overdag en ’s nachts) Hoeveel ? voldoende voor +/- 10 dagen 

(bovenkleding, slaapkledij, ondergoed, kousen, zakdoeken) 

 Pantoffels en schoenen 

 Toiletgerief (washandjes, handdoek, tandenborstel, verzorgingsproducten, enz.) 

 Bril, gebit 

 Foto’s en andere dierbare souvenirs 

 Klein wasmandje voor de eerste dagen of bij kortverblijf 

 

Wat brengt u mee de dag van opname ? 

 Geld en waardevolle voorwerpen (in beperkte mate !)  

 SIS-kaart & bloedgroepkaart 

 Klevers mutualiteit 

 Identiteitskaart 

 Pasfoto 

 Attesten voor terugbetaling van geneesmiddelen 

 Geneesmiddelen (restant van thuis) 

 Lijst van telefoonnummers en adressen van uw contactpersonen 

 

Belangrijke telefoonnummers : 

 

- Kinderen :   1) .                      .  .       /                    .  2) .                      .  .       /                    . 

                        

3) .                      .  .       /                    .  4) .                      .  .       /                    . 

 

- Andere :     1) .                      .  .       /                    .  2) .                      .  .       /                    . 

 

                     3) .                      .  .       /                    .  4) .                      .  .       /                    . 

 

Belangrijke algemene informatie : 

 Uw identiteitskaart is aanwezig op uw afdeling, op eenvoudig verzoek kan u ze meenemen 

naar ziekenhuis of familie. Vergeet ze niet terug af te geven. 

 Zorg ervoor nooit veel geld op de kamer te hebben 

 Zorg ervoor dat dierbare bezittingen zoals juwelen, veilig weggeborgen zijn 

 Zorg voor goede schoenen en voldoende ruimte op de kamer = beperk uw valrisico  

 Zorg voor een regelmatig onderhoud van uw koelkast 

 In de koelkast is het bewaren van bederfbare voedingswaren af te raden (zuivel, 

vlees,fruit,groenten), het toezicht hierop valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoner, 

zijn familie, mantelzorger of vertegenwoordiger.  

 Denk eraan dat waterkokers of koffiezetapparaten op de kamer gevaarlijk zijn 

 Denk eraan dat losliggende snoeren en verlengkabels uw valrisico verhogen  
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 Openingsuren cafetaria : Alle dagen 14u- 16u30 behalve maandag en vrijdag 

 

 Voorschriften i.v.m. brandveiligheid 

 Maak nooit vuur op de kamer 

 Rook niet en laat familie/vrienden niet roken op de kamer 

 Doof sigaretten of sigaren steeds in de asbakken 

 Brandalarm = Wacht op instructies van het personeel 

(Het kan gaan om een vals alarm, een beperkte brand of 

rookontwikkeling, en zonder informatie van het personeel kan u zich 

zelf in de richting van het gevaar begeven 

   

 Bij brand : 1) Verwittig het personeel via rode drukknop 

   2) Bent uzelf in gevaar, tracht uw kamer te verlaten en verwittig  

       personeel 

   3) Breng uzelf in veiligheid achter een rode deur in de gang 

   4) De kortste weg naar een rode deur wordt door groene pijlen aan- 

       geduid 

   5) Gebruik nooit de liften 

   6) Wacht op hulp van het personeel      

Hou er rekening mee dat het personeel uw kamerdeur kan sluiten om rookhinder te 

voorkomen, wacht dan op uw kamer op het vervolg van de hulp. 

 

 

 

Denk eraan, help ons u te helpen en stel tijdig vragen ! 
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AANDACHTSPUNTEN BIJ AANKOOP VAN KLEDIJ 

 

 

1. Algemene verantwoording 

 

 

Het is belangrijk om weten dat kledij in woonzorgcentrafrequent, zoniet dagelijks ververst wordt. 

 

Dit impliceert dat de slijtagegraad van deze artikels groter is dan thuis enkel en alleen al omwille van het 

feit dat ze meer gewassen worden. 

Vooral ondergoed lijkt sneller te slijten wanneer het uitbesteed wordt aan een industriële wasserij. Het 

gebruik van een droogkast veroorzaakt nu eenmaal een grotere slijtagegraad bij ondergoed en andere 

artikels.  

 

Omdat de verversingsfrequentie van kledij van bewoners hoog is, is het belangrijk bij de aanschaf van 

kledij te kiezen voor een goede kwaliteit. 

Hiermee bedoelen we niet dat de gekochte kledij duur moet zijn, maar wel dat ze doelmatig moet zijn. 

In die zin moet dus gekozen worden voor kwaliteit: comfortabele, goed passende en gemakkelijk 

verwisselbare kledij, die bestand is tegen vele malen wassen of chemisch reinigen. 

 

Kiezen voor goede kwaliteit is meteen ook kiezen voor een optimale gebruiksduur. 

 

De keuze van het soort textiel bepaalt in hoge mate de levensduur. 

Enkele voorbeelden : 

- Zijde is ongeschikt, omdat het niet vaak of intensief kan gewassen worden. 

- Hetzelfde geldt voor wol. 

- Katoen kan in de was tot 2 maten  krimpen. Dit heeft niets te maken met temperatuur of 

wasmiddel. Katoenen kledij moet dus altijd 1 à 2 maten groter gekocht worden. 

 

Kwaliteit en gebruiksduur hangen heel nauw samen. Als U deze aspecten goed in het oog houdt, kunnen 

zij een aanzienlijke besparing betekenen zowel bij de aankoop als bij de reiniging naderhand. 

 

 

2. Kledij  kiezen 

 

a. Kiezen in functie van de reiniging 

 

Kledij van bewoners moet goed gereinigd kunnen worden. Dit gegeven is zo belangrijk, dat we het niet 

genoeg kunnen herhalen. 

 

Wij raden af om kledij vervaardigd uit 100%  wol of zijde aan te schaffen.  

 

Let bij kledij, die gewassen moet worden, ook op stoffen, waarin wol als bijmenging is verwerkt. Na een 

paar keer wassen kan daarbij “pilling” optreden : er ontstaan dan talloze “bolletjes” op de stof en dat ziet 

er slordig uit. 

 

In geval van incontinentie en bevuilen met voedsel moet rekening worden gehouden met 

vlekkenverwijdering. Dit betekent meestal een zwaar wasproces bij hoge temperaturen. De keuze van het 

soort textiel is in dit verband wel héél belangrijk. 

 

Polyester/katoen zijn echter materialen die wij ten zeerste kunnen aanraden. 
Polyurethaan, acryl en polyamide zijn synthetische materialen, die week worden bij hoge temperaturen. 

Gezien het bewonerslinnen frequent moet gewassen worden, zijn deze materialen eerder ongeschikt. 
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b. Kiezen in functie van het model 

 

Kledij is in ons land te koop in zeer veel verschillende materialen en modellen, die echter niet allemaal 

geschikt zijn voor bewoners, zoals uit het voorgaande al is gebleken. 

Ook de modellen en de confectionering zijn van groot belang : 

vb. plooirokken zijn mooi maar altijd lastig in onderhoud, elke plooi moet apart worden geperst wat dus 

een duur onderhoud betekent. 

 

c. Kiezen in functie van kleuren en fournituren 
 

Ten einde een optimale keuze te maken bij de aankoop van kledij is ook voorzichtigheid geboden bij 

kledij, waarin verschillende materialen zijn verwerkt. 

 

 Kleur : 

kledingstukken waarin of waarop stoffen in contrasterende kleuren zijn verwerkt, worden in 

de was gegarandeerd lelijk. T-shirts met kleuren-biezen zijn daarvan een goed voorbeeld. 

 

 Leder: 

truien en vesten waarin leder is verwerkt, kunnen niet worden gewassen omdat het leder 

daar niet tegen kan. Er is overigens een goed alternatief : truien en vesten met Alcantara. 

Dat ziet er even mooi uit als leder en het is wèl wasbaar. 

 

 Fournituren : 

Knopen, kraagjes en riemen geven in de was altijd problemen. Knopen raken zoek, kraagjes 

gaan kapot en riemen worden los getrokken. Als chemisch reinigen niet afdoende is, en er 

dus gewassen moet worden, kunnen dat soort “frutsels” beter worden vermeden. 

 

3. Het behandelingsetiket en zijn symbolen 

 

Koop NOOIT zonder etiket want het etiket geeft informatie over de soort vezel en de manier van reinigen, 

drogen en strijken of persen. Dit laatste gebeurt met symbolen. 

Bovendien is het etiket ook van groot belang voor de wasserij in verband met sortering van de vuile was. 

 

 

De symbolen van de textiel onderhoudsetikettering zijn officieel internationaal vastgesteld en beschermd 

volgens de internationale merkenwet. Hier volgen de voornaamste.  

 

 

 
Tobbe.  Het kledingstuk kan gewassen worden. In het figuurtje wordt 
met cijfers de toegestane temperatuur aangegeven. 

 

 
Driehoek. Het kledingstuk mag gebleekt worden met bleekwater. 

 

 

 

Strijkijzer. Het kledingstuk mag worden gestreken, geperst of gemangeld. 

Staat er 1 stip in het figuurtje, dan betekent dat lauw, 2 stippen is warm en 3 

stippen betekent heet. 

 

 Cirkel. Het artikel kan worden gestoomd (chemisch gereinigd). Een F 

betekent : zeer  

moeilijk chemisch te reinigen. 

 

 
Cirkel in vierkant. Het kledingstuk kan worden gedroogd in de 

droogtrommel 

 

30°
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Het behandelingsetiket geeft een aanbeveling voor de beste behandeling van de textielgoederen, maar mag 

niet worden beschouwd als een garantiebewijs. Het behandelingsetiket waarborgt alleen, dat het 

textielproduct bij de aanbevolen behandeling niet beschadigd wordt. 

 

 

EEN GOEDE BEHANDELING VAN DE PERSOONSGEBONDEN WAS IN DE WASSERIJ IS 

MEDE AFHANKELIJK VAN DE JUISTE KEUZE BIJ DE AANKOOP VAN DE KLEDIJ 
 

 4. Types kledij 

 

a. Ondergoed, nachtgoed en overhemden 

 

We beginnen met een waarschuwing : kijk uit met het z.g. reuma-ondergoed. In de meeste gevallen gaat 

het daarbij om z.g. chloorvezels, die in de was week worden en tijdens het drogen verharden. 

 

 Wat ondergoed betreft kunt u het beste kiezen voor katoenen tricot in plaats van geweven 

katoen, in wit of een heel lichte kleur, omdat geweven katoen in de was 1 à 2 maten 

krimpt. Koop dus bij voorkeur ondergoed “te groot”.  

Daarnaast is het van groot belang dat ondergoed op hoge t° mag gewassen worden en dit 

omwille van de sterke bevuiling. 

 

 Ook voor nachtgoed kiezen we geen geweven katoen, maar katoenen tricot, of badstof. 

Wil er bij aankoop op letten dat ook nachtgoed op hoge t° mag gewassen worden. 

 

 Voor nachtgoed, overhemden, bloesjes en T-shirts kan ook mengweefsel en 

polyester/katoen gekozen worden. De kunststof zorgt dan voor een wat grotere sterkte van 

het weefsel en minder kreuk, terwijl katoen voor voldoende draagkomfort zorgt. 

 

b. Kleedjes, rokken, broeken en gilets 

 

 Kleedjes en rokken : 

 

Kleedjes en rokken van polyester/katoen of geheel van polyester (Diolen of Trevira) 

kunnen door de wasserij uitstekend worden verzorgd, maar u moet wel rekening houden 

met wat al is opgemerkt over kleuren, fournituren en plooirokken. 

U kun natuurlijk ook 100% katoenen kleedjes en rokken kopen. Maar bedenk dan, dat deze 

altijd een veel duurdere afwerking vragen in de wasserij, omdat katoen anders enigszins 

gekreukt blijft. En nogmaals : katoen krimpt in de was ! 

 

 Broeken : 

 

Het krimpen geldt natuurlijk ook voor katoenen broeken (jeans). Ze zijn goed wasbaar.  

U kunt beter geen stretch-broeken kopen, want die verslijten snel. Ook broeken van 

polyester of polyester/katoen zijn goed te behandelen. 

Indien Uw voorkeur uitgaat naar polyester/wol, pleeg dan in ieder geval even overleg met 

de wasserij over de mogelijkheden van reinigen. Zoals reeds gemeld, veroorzaakt wol als 

bijmenging in textiel na enkele keren wassen het z.g. vervilting effect. 

 

 Gilets : 

 

We herhalen het nog eens, zijn niet te wassen, wel chemisch te reinigen. Als het dus gaat 

om bovenkledij, die regelmatig zeer vuil wordt, kies dan wasbare jasjes (katoenen of 

polyester/katoen) of vesten. 
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c. Vesten, sokken, kousen en panties 

 

 Vesten en truien, sokken, kousen en panties, zijn te koop in katoen, acryl en polyamide 

oftewel nylon. Al deze stoffen leveren geen problemen op in de wasserijbehandeling. 

Maar nogmaals : neem geen wol. Want alle artikels moeten machinaal gewassen en 

gedroogd kunnen worden. Handwasjes zijn voor de wasserij uit praktische en 

kostenoverwegingen nu eenmaal niet haalbaar. 

 

5. Tien top - tips voor het kopen van nieuwe 

kledij 

 

1. KOOP KLEDIJ, WAARBIJ HET ZELFSTANDIG AAN- EN UITTREKKEN GEMAKKELIJK  

GAAT. 

 

2. KOOP NOOIT ZONDER ONDERHOUDSETIKET 

 

3. KWALITEIT EN WASBAARHEID ZIJN BELANGRIJK !  

BEDENK DAT ER VAAK VERSCHOOND EN GEREINIGD MOET WORDEN. 

 

4. KATOEN KRIMPT IN DE WAS DUS : KOOP RUIMER ! 

 

5. NIEUWE KLEDIJ EERST LATEN MERKEN EN APART IN DE WAS AANBIEDEN. 

 

6. STRIJKEN EN PERSEN KOSTEN MOEITE EN GELD. 

GEEF DAAROM DE VOORKEUR AAN KREUKHERSTELLEND MATERIAAL. 

 

7. ONDERKLEDIJ MOET BIJ HOGE TEMPERATUREN GEWASSEN KUNNEN 

WORDEN. 

KLEUREN KUNNEN DAN AFGEVEN. 

KOOP DIE KLEDIJ IN WITTE OF LICHT GEKLEURDE TRICOT OF BADSTOF. 

 

8. KLEDINGSTUKKEN VAN VERSCHILLEND GEKLEURDE MATERIALEN KUNNEN 

IN DE WAS DOORLOPEN. KOOP ZOVEEL MOGELIJK EFFEN. 

 

9. BEDENK, DAT FOURNITUREN (KNOOPJES, KRAAGJES, RIEMEN, ETC.)LASTIG 

KUNNEN ZIJN VOOR DE REINGING. 

 

10. OVERLEG EERST MET DE WASSERIJ, ALS U KOSTUUMS, ROKKEN EN  BROEKEN 

VAN WOL OF EEN MENGSEL MET WOL WIL KOPEN. 

 

 

 

 

ARTIKEL MATERIAAL MOGELIJKE 

ANDERE 

MERKNAAM 

Ondergoed wit of bleekecht gekleurd 

tricot katoen 

bij voorkeur wasbaar op 90 ° 

 

nachtgoed wit of licht gekleurd 

bij voorkeur tricot of badstof, katoen of 

polyester/katoen 65/35 

bij voorkeur wasbaar op 60° 
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Overhemden, blouses,  

T-shirts 

wit of licht gekleurd 

katoen of polyester/katoen 65/35 

 

 

Kleedjes en rokken polyester 100%,  

  

polyester/katoen 65/35 of eventueel katoen 

 

Diolen, Terlenka, 

Trevira 

Broeken katoen (corduroy) 100% 

polyester 100%,  

 

polyester/katoen 65/35 of polyester/wol 80/20 

 

Diolen, Terlenka, 

Trevira 

Jacks en jasjes katoen 100%  

 

polyester 100%,  

 

polyamide 100%,  

 

polyester/katoen65/35 of Polyester/wol 80/20 

 

 

 

Diolen, Terlenka, 

Trevira 

 

 

Vesten en truien katoenen tricot 

 

 

Sokken, kousen, panties Acryl 

wol/acryl 

polyamide  

 

 

Acrylon, Dralon, 

Orlon 

Nylon, Enkalon, 

Perlon 

 

b. Moeilijk te wassen of te drogen en daarom  af te raden 

 

ACETAAT - RHOVYL - HELANCA - STRETCH - LASTEX - WOL - LUREX - ZIJDE – LYCRA 

 

 

6. klachten of beschadig 

 

 In geval van klachten wendt U zich het best tot de verantwoordelijke die op haar beurt  

contact opneemt met de wasserij. 

 

 In geval van beschadiging zal de wasserij een schadevergoeding voorstellen. Let wel deze 

vergoeding zal steeds in functie van de staat van het beschadigde kledingstuk toegekend 

worden en bedraagt nooit meer dan 70% van de nieuwwaarde. 
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CONTACTGEGEVENS 

      v.z.w. Woon -en zorgcentrum  

      Onze-Lieve-Vrouw 

      Gasthuisstraat 57-62   

      1760 Roosdaal 

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Dhr. Rooryck F. 054/33 27 00 

 

  

DE COÖRDINERENDE ARTSEN 

Dr. Deman 

Dr. Van Der Donckt 

054/33 45 63 

054/25 10 71 

 

DE VERANTWOORDELIJKE BEWONERSZORG 

Mevr. Meganck Veerle 

Mevr. Bruyland Nathalie 

054 / 33 27 00 

054 / 33 27 00 

 

 

DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN 

Mevr. Evelyn Gochet 

Mevr. Veronique Moreau 

Mevr. De Bolle Iris 

Mevr. Baeyens Leen 

Dienst A0 

Dienst A1 

Dienst C0/C1 

Dienst BW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


