
Opnamerichtlijnen woonzorgcentrum  

 

 Definitieve opname Woonzorgcentrum  
 
Er wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen bedden op de zorgafdeling 
(gesloten afdeling voor bewoners met storend en/of weggeloopgedrag) en bedden op de 
open afdeling. Hiervoor worden bijgevolg ook 2 afzonderlijke wachtlijsten bijgehouden.   
Voor een vrijkomend bed op de zorgafdeling gaan we in eerste instantie steeds na of een 
interne verhuis mogelijk en/of noodzakelijk is.  
Vervolgens zijn volgende voorrangscriteria van toepassing, zoals van toepassing voor de 
open afdelingen.  
 
Er is een afwijking van de voorrangsbepalingen mogelijk indien de zorggraad de grens van 
85% bereikt. In dat geval worden kandidaat-bewoners met een Katz-score van A(d) of O (in 
deze volgorde) gecontacteerd. 
 
 
Opnamerichtlijnen:  
 

1. Gezinshereniging ongeacht zorgprofiel.  
opname van partner/broer/zus/zoon/dochter/… gedomicilieerd op het zelfde adres 
als de bewoner van zijn/haar thuisadres. 

2. Bewoners van door het OCMW van Wielsbeke beheerde assistentiewoningen en/of 
bejaardenwoning met zorgprofiel B/C.   

3. De personen die daadwerkelijk te Wielsbeke  (= Wielsbeke, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve) 
de laatste 10 jaar wonen en er gedomicilieerd zijn met zorgprofiel B/C of wie 
daadwerkelijk 50 jaar in Wielsbeke gewoond heeft.  

4. De geboren Wielsbekenaren die in de loop van de jaren zijn verhuisd en die nog 
(familie)banden tot de 1e graad hebben met de gemeente met zorgprofiel B/C.  Deze 
moeten minimum 15 jaar in Wielsbeke gewoond hebben. 

5. De niet-Wielsbekenaren die in de gemeente familie in de 1e graad/mantelzorgers 
hebben die instaan voor de zorg met zorgprofiel B/C. (Familie van raadsleden komen 
hiervoor niet in aanmerking.) 

 
6. De personen die daadwerkelijk te Wielsbeke  (= Wielsbeke, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve) 

wonen en er gedomicilieerd zijn met zorgprofiel dementie. 

7. De geboren Wielsbekenaren die in de loop van de jaren zijn verhuisd en die nog 
(familie)banden in de 1e graad hebben met de gemeente met zorgprofiel dementie. 
Deze moeten minimum 15 jaar in Wielsbeke gewoond hebben. 

8. De niet-Wielsbekenaren die in de gemeente familie in de 1e graad/mantelzorgers 
hebben die instaan voor de zorg met zorgprofiel dementie. 



9. De niet-Wielsbekenaren die geen link hebben met de gemeente met zorgprofiel B/C of 
zorgprofiel dementie. 

10. Bewoners van door het OCMW van Wielsbeke beheerde assistentiewoningen en/of 
bejaardenwoning met O/A profiel. 

11. De personen die daadwerkelijk te Wielsbeke  (=Wielsbeke, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve) 
de laatste 10 jaar wonen en er gedomicilieerd zijn met zorgprofiel O/A of wie 
daadwerkelijk 50 jaar in Wielsbeke gewoond heeft. 

12. De geboren Wielsbekenaren die in de loop van de jaren zijn verhuisd en die nog 
(familie)banden in de 1e graad hebben met de gemeente met zorgprofiel O/A.  Deze 
moeten minimum 15 jaar in Wielsbeke gewoond hebben. 

13. De niet-Wielsbekenaren die in de gemeente familie in de 1e graad/mantelzorgers 
hebben die instaan voor de zorg met O/A zorgprofiel. (Familie van raadsleden komen 
hiervoor niet in aanmerking.)  

14. De niet-Wielsbekenaren die geen link hebben met de gemeente met zorgprofiel O/A. 

Indien er binnen dezelfde voorrangscategorie 2 of meer  kandidaten zijn, bepaalt de chronologie van 
datum de voorrang binnen de categorie.  

 Opname Kortverblijf 

Kortverblijf is toegankelijk voor elke kandidaat-bewoners, ongeacht hij op de wachtlijst staat 
of niet. 
Bij voorkeur personen die terug kunnen naar een thuissituatie. 
In de praktijk is een kortverblijf vaak een tussenoplossing voor definitieve opname. 
Ook kandidaat-bewoners buiten Wielsbeke krijgen de mogelijkheid tot kortverblijf, doch 
proberen we voorrang te geven aan Wielsbekenaren.  
Bewoners die in kortverblijf verblijven krijgen geen voorrang op de wachtlijst.  
 

 Opname palliatieve kamer  
 
De verblijfsduur op de palliatieve kamer is vaak van korte duur. 
Indien er zich kandidaten aanmelden binnen de gemeente krijgen zij voorrang, indien dit niet 
het geval is worden ook niet-Wielsbeekse kandidaten toegelaten, ongeacht zorgprofiel. 
 


