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9. Werking WZC - Algemeen - Aanpassing wachtlijstreglement WZC Yserheem - 

Goedkeuring. 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 187 en 188; 

Gelet op het woonzorgdecreet van 23 december 2009; 

Gelet op het besluit van de Raad van 31 mei 2011 houdende de aanpassing van het 

wachtlijstbeheer en hierbij horend de vaststelling van het reglement betreffende de opname op 

de wachtlijsten; 

Gelet op het besluit van de Raad van 27 november 2012 houdende de aanpassing van het 

wachtlijstbeheer en hierbij horend de vaststelling van het reglement betreffende de opname op 

de wachtlijsten; 

Gelet op het huidige reglement betreffende de opname op de wachtlijsten, zijnde: 

1. Er wordt gewerkt met 2 wachtlijsten :  

 1 voor ROB : zorgcategorie O / A  

 1 voor RVT : zorgcategorie B / C / Cd / en straks D  

2. Er is geen preventieve wachtlijst: vanaf nu zijn alle inschrijvingen dringend, dit wil 

zeggen dat bij weigering van een aangeboden opname men verplaatst wordt naar 

achteraan de wachtlijst  

3. Bij het vrijkomen van een kamer: opname van zelfde zorgcategorie  

- Van een rob: opname uit de lijst rob  

- Van een rvt: opname uit de lijst rvt  

- Van dementenafdeling: opname uit categorie dement  

4. Met de inschrijvers is er een open communicatie: 

-  Uitleggen waarom lijst rob en lijst rvt ( + uitleggen dat er minder plaatsen rob zijn 

en dat gemiddelde wachttijd daardoor langer is )  

-  Uitleggen dat juiste zorggraad doorslaggevend is en dus vragen om verandering in 

zorggraad altijd mee te delen ( + regelmatig zelf up-daten van zorggraad )  

- Publicatie op website OCMW  

5. Bij verandering van zorgcategorie en dus van wachtlijst is er behoud van 

inschrijvingsdatum  

6. Chronologie : datum van inschrijving is bepalend binnen de wachtlijst behalve volgende 

limitatieve uitzonderingen: 

- Voorrang zelf Diksmuideling en ook voorrang wier kind(eren) Diksmuidelingen * 

- Voorrang hereniging echtpaar  

- Voorrang ouders van personeel Yserheem 

- Voorrang indien uitgebreid sociaal verslag van coördinator sociale dienst OCMW 

Diksmuide ( woonsituatie , kansarmoede , etc…)  

*Diksmuideling : hij die 3 jaar ingeschreven is als inwoner Diksmuide en er ook 

werkelijk verblijft; 



Gelet op het besluit van de Raad van 28 januari 2014 om in het opnamebeleid de verhouding 

80/20 RVT/ROB betreffende de zorggraad te handhaven en een voorstel tot herwerking van 

de wachtlijst voor te leggen; 

Gelet op de ingewonnen informatie en voorstellen van de maatschappelijk werker van het 

WZC Yserheem bij resp. OCMW Brugge, OCMW Torhout en OCMW Roeselare op resp. 

04/01/2014, 31/01/2014 en 04/02/2014; 

Gelet op het nieuwe voorstel van wachtlijstreglement; 

Gelet op het advies van het BCSD in de zitting van 23/05/2014 om bij het weigeren van een 

vacante plaats op de actieve wachtlijst een bijhorende sanctie te bepalen en om punt 2.1.i. als 

volgt te bepalen: 3 jaar gedomicilieerd zijn in Diksmuide voor datum aanvraag of in de 

voorbije 5 jaar voor datum aanvraag minstens 3 jaar gedomicilieerd zijn in Diksmuide; 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau in de zitting van 10/06/2014 om de sanctie bij 

weigering van een vacante plaats op de actieve wachtlijst als volgt te bepalen: de 

inschrijvingsdatum wordt 1 jaar achteruit geschoven; 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau in de zitting van 10/06/2014 om de sanctie bij 

weigering van opname als volgt te bepalen: schrapping van de wachtlijst en pas de 

mogelijkheid om zich, op eigen initiatief, opnieuw op de wachtlijst te plaatsen 2 jaar na 

weigeringsdatum; 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau in de zitting van 10/06/2014 om de mogelijkheid 

in te bouwen om op eigen initiatief jezelf maximaal 1 maal vrijwillig van de actieve naar de 

passieve wachtlijst te verplaatsen mét behoud van inschrijvingsdatum; 

Gelet op het ingediende amendement d.d. 17.06.2014 vanwege raadslid Joachim Van Opstal 

waarbij hij de Raad voorstelt om punt 7 ‘Uitzonderingen’ van het voorgestelde 

wachtlijstreglement aan te passen als volgt: 

a) Inschrijving -65 jarigen indien jong dementerend (o.a. Korsakov).  

i. Er wordt een uitvoerig onderzoek gevoerd door de maatschappelijk 

werker dat vervolgens uitvoerig overlegd wordt met directie en 

hoofdverpleegkundigen voor adviesvorming. 

ii. Het positief of negatief advies wordt voorgelegd op het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst dat een beslissing neemt. 

b) Dringende schrijnende sociale situaties die buiten de eigen wil of uit onmacht 

ontstaan zijn 

i. Er wordt een uitvoerig onderzoek gevoerd door de maatschappelijk 

werker dat vervolgens uitvoerig overlegd wordt met directie en 

hoofdverpleegkundigen voor adviesvorming. 

ii. Deze persoon kan niet vóór de opnamelijst komen 

iii. Het positief of negatief advies wordt voorgelegd op het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst dat een beslissing neemt. 

Overwegende dat de Raad eerst overgaat tot stemming van het ingediende amendement; 

Gelet op de uitslag van de stemming als volgt: 

8 ja-stemmen (Laleman Bart, Hardy Thierry, Verheecke Werner, Dever Greet, 

Desmet Liesbeth, Mestdagh Dominique, Desmet Martine, Van Opstal Joachim) 

2 onthoudingen (Borra Anne-Mieke, Vindevogel Claude); 

Overwegende dat het amendement aanvaard wordt; 

Overwegende dat de Raad vervolgens overgaat tot stemming van het agendapunt; 

8 ja-stemmen (Laleman Bart, Hardy Thierry, Verheecke Werner, Dever Greet, 

Desmet Liesbeth, Mestdagh Dominique, Desmet Martine, Van Opstal Joachim) 

2 onthoudingen (Borra Anne-Mieke, Vindevogel Claude); 

Besluit: 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het nieuwe wachtlijstreglement, zijnde: 

WACHTLIJSTREGLEMENT WOONZORGCENTRUM YSERHEEM 

1. We werken met 1 opnamelijst + 4 wachtlijsten: 

a) Opnamelijst 

i. Hierop staan de 1
ste

 persoon van de ROB actieve wachtlijst en de twee 1
ste

 

personen van de RVT actieve wachtlijst 

ii. Deze dossiers worden volledig voorbereid voor opname 



b) Wachtlijst RVT actief 

i. Personen met een RVT profiel die effectief wensen opgenomen te worden 

c) Wachtlijst RVT passief 

i. Personen met een RVT profiel die een preventieve aanvraag doen 

d) Wachtlijst ROB actief 

i. Personen met een ROB profiel die effectief wensen opgenomen te worden 

e) Wachtlijst ROB passief 

i. Personen met een ROB profiel die een preventieve aanvraag doen 

2. Voorwaarden om in te kunnen schrijven: 

a) Inwoner zijn van Diksmuide 

i. 3 jaar gedomicilieerd zijn in Diksmuide voor datum aanvraag of in de 

voorbije 5 jaar voor datum aanvraag minstens 3 jaar gedomicilieerd zijn in 

Diksmuide 

b) Ouder zijn dan 65 jaar 

c) Zorgbehoevend zijn met minstens een A profiel op de katz schaal  

d) Mensen met een O profiel kunnen zich niet inschrijven op de wachtlijst 

3. Volgorde:  

a) Bepalen van de zorggraad: 

i. Er wordt gekeken naar de zorggraad op de afdeling waar de plaats vrij 

komt 

ii. Op het moment van overlijden wordt gekeken wat de zorggraad op 

desbetreffende afdeling is 

iii. In de berekening wordt van bewoners die in het ziekenhuis verblijven de 

katz schaal genomen bij vertrek naar het ziekenhuis  

iv. Bewoners in kortverblijf worden niet meegerekend bij de bepaling van de 

zorggraad 

b) Handhaven van een verhouding 80%-20% RVT-ROB zorggraad voor definitief 

verblijf. Per afdeling betekent dit concreet: 

i. Gesloten afdeling: 20 RVT 

ii. 1ste verdiep : 30 RVT en 10 ROB 

iii. 2de verdiep: 30 RVT en 10 ROB 

c) De 1
ste

 persoon die in aanmerking komt qua zorggraad van de opnamelijst wordt 

opgenomen. 

d) De chronologie van de inschrijvingsdatum is bepalend voor de positie op de 

wachtlijst. 

e) Personen waarvan vermoed wordt dat hun situatie nog zal beteren, blijven op de 

actieve wachtlijst staan tot hun situatie gestabiliseerd is. Ze verschuiven pas naar 

de opnamelijst wanneer duidelijkheid is omtrent hun situatie. 

f) Indien een persoon op de opnamelijst staat met een RVT/ROB profiel en het 

profiel wijzigt naar een ROB/RVT profiel, blijft deze persoon wachten tot er een 

plaats vrijkomt voor het overeenkomend profiel. 

g) Eens op de opnamelijst, blijft men op de opnamelijst. 

4. Voorrang (nooit vóór personen op de opnamelijst): voor partners (holebi) die 

samenwonend zijn (1 jaar zelfde domicilie hebben).   

In dit geval wordt afgeweken van de volgorde van de zorggraad. Indien de partner 

voorrang heeft, wordt niet gekeken naar zorggraad. 

5. Weigering: 

a) Men kan zich vrijwillig op eigen initiatief maximaal 1 maal mét behoud van 

inschrijvingsdatum verplaatsen van de actieve naar de passieve wachtlijst. 

b) Bij weigering om door te schuiven naar de opnamelijst, wordt men terug op de 

passieve wachtlijst geplaatst én wordt de inschrijvingsdatum 1 jaar achteruit 

geschoven. Indien men terug op de actieve wachtlijst geplaatst wilt worden, moet 

men op eigen initiatief contact opnemen. 

c) Bij een 2
de

 (3
de

, 4
de

, …) weigering wordt de weigeringsdatum de nieuwe 

inschrijvingsdatum. 



d) Bij het weigeren van een effectieve plaats eens men op de opnamelijst staat, 

wordt men van de wachtlijst geschrapt en heeft men pas 2 jaar na 

weigeringsdatum de mogelijkheid om zich, op eigen initiatief opnieuw op de 

wachtlijst te plaatsen. 

6. Wijzigen van wachtlijst: 

a) Bij wijzigen van actieve wachtlijst ROB/RVT naar passieve wachtlijst 

ROB/RVT: zie punt 5. Weigering 

b) Bij wijzigen van passieve wachtlijst ROB/RVT naar actieve wachtlijst 

ROB/RVT: behoud van inschrijvingsdatum. 

c) Bij wijzigingen van wachtlijst omwille van gewijzigde zorggraad: behoud 

inschrijvingsdatum. 

d) Personen die op de opnamelijst staan, zijn zeker van hun plaats. Daar kan 

niemand meer voor komen. 

7. Uitzonderingen: 

a) Inschrijving -65 jarigen indien jong dementerend (o.a. Korsakov).  

i. Er wordt een uitvoerig onderzoek gevoerd door de maatschappelijk 

werker dat vervolgens uitvoerig overlegd wordt met directie en 

hoofdverpleegkundigen voor adviesvorming. 

ii. Het positief of negatief advies wordt voorgelegd op het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst dat een beslissing neemt. 

b) Dringende schrijnende sociale situaties die buiten de eigen wil of uit onmacht 

ontstaan zijn 

iii. Er wordt een uitvoerig onderzoek gevoerd door de maatschappelijk 

werker dat vervolgens uitvoerig overlegd wordt met directie en 

hoofdverpleegkundigen voor adviesvorming. 

iv. Deze persoon kan niet vóór de opnamelijst komen 

iii. Het positief of negatief advies wordt voorgelegd op het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst dat een beslissing neemt. 

8. Opname: 

a) De opname wordt voorbereid wanneer men op de opnamelijst staat.  

b) De maatschappelijk werker gaat, bij meerwaarde, op huisbezoek voor een 

kennismaking. 

c) Alle nodige info wordt uitgewisseld. 

d) Wanneer een plaats vrij komt, is de kandidaat klaar om op zeer korte termijn 

opgenomen te worden. 

9. Gesloten afdeling: 

a) Alleen personen die dementerend zijn kunnen op deze afdeling worden 

opgenomen. 

b) De 1
ste

 persoon op de RVT actieve wachtlijst die dementerend is en past in een 

gesloten afdeling komt in aanmerking maar is niet zeker van een opname. 

c) Intern wordt eveneens gekeken of er geen interne verhuizen dienen te gebeuren 

van bewoners die geschikt zijn maar op een open afdeling verblijven.  

d) Er wordt een uitvoerig onderzoek gevoerd door de maatschappelijk werker dat 

vervolgens uitvoerig overlegd wordt met directie en hoofdverpleegkundigen voor 

adviesvorming. De hoogdringendheid van de situatie zal een bepalende factor 

zijn bij de keuze interne of externe opname op de gesloten afdeling. 

!!! Indien de kandidaat-bewoner niet geschikt is voor een open afdeling en er geen 

vrije kamer op de gesloten afdeling is, kan deze kandidaat-bewoner (tijdelijk) 

geweigerd worden. 

10. Kortverblijf 

a) Personen die storend zijn of wegloopgedrag hebben, kunnen niet worden 

opgenomen in kortverblijf. 

b) Zowel personen met een ROB als een RVT profiel kunnen worden opgenomen in 

kortverblijf. 

c) Zowel Diksmuidelingen als niet-Diksmuidelingen kunnen worden opgenomen in 

kortverblijf. 



d) Richtlijnen bij meerdere vragen rond hetzelfde tijdstip voor eenzelfde periode: 

i. Voorkeur Diksmuidelingen 

ii. Voorkeur personen die gebruik willen maken van kortverblijf waar 

kortverblijf voor bedoeld is: revalidatie, ontlasting mantelzorger…. 

iii. Voorkeur om verschillende personen te proberen te helpen, niet altijd 

dezelfde. 

iv. Voorkeur personen die kortverblijf het meest nodig hebben; 

Art. 2: Volgende overgangsmaatregelen toe te passen bij het evolueren naar het nieuwe 

wachtlijstreglement: 

a) Er wordt een brief verstuurd naar iedereen op de huidige wachtlijst en naar de 1
ste

 

contactpersoon met een folder en info over het nieuwe wachtlijstreglement. Aan 

de kandidaten wordt gevraagd om contact op te nemen en te laten weten of men 

op de actieve of passieve lijst wenst te staan.  Er wordt een antwoordformulier 

bijgestopt zodat niet iedereen moet bellen. Iedereen die geen contact opneemt 

binnen de maand wordt opgebeld door de maatschappelijk werker met de vraag 

het antwoordformulier in te vullen en terug te bezorgen. Indien men telefonisch 

niet bereikbaar blijkt, wordt een 2
de

 brief verstuurd. Indien men na 14 dagen nog 

geen antwoord kreeg, wordt deze persoon op de passieve wachtlijst gezet.  

b) Niet–Diksmuidelingen worden niet meer op de nieuwe wachtlijsten 

ingeschreven. Er wordt een brief verstuurd naar de personen die op de huidige 

ROB/RVT wachtlijst voor niet-Diksmuidelingen staan waarin uitgelegd wordt 

waarom ze van de wachtlijst geschrapt worden  

c) Er staan heel wat personen op de huidige wachtlijst voor wie er voorrang is 

omdat de kinderen inwoner van Diksmuide zijn. Dit wordt behouden voor de 

personen die op de huidige wachtlijst staan maar wordt niet meer toegepast bij 

nieuwe inschrijvingen 

d) Indien ouders van personeel WZC op de huidige wachtlijst staan, wordt dit 

behouden. Bij nieuwe inschrijvingen wordt dit niet meer toegepast. 

e) Er staan momenteel personen met een 0 profiel (of -65 jarigen) op de huidige 

wachtlijst. Dit wordt behouden voor de personen die op de huidige wachtlijst 

staan maar wordt niet meer toegepast bij nieuwe inschrijvingen 

i. Indien plaats vrij en het is de beurt aan een 0 profiel: O profiel opnemen. 

ii. Bij een 1
ste

 weigering van iemand met 0 profiel  (of -65 jarige): 

schrappen van de wachtlijst 
Art. 3: Na gunstige beslissing van de Raad deze wijziging bekend te maken volgens de 

modaliteiten vastgelegd in art. 187  en 188 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 

de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing ter verdere uitvoering te bezorgen aan mevr. Isabelle 

Bolle, Directeur WZC Yserheem en ter kennisgeving aan mevr. Anniek Durnez, Coördinator 

Personeel en Organisatie.  

 

 

 

Gedaan in zitting ten date als boven. 

Namens het Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

 

 

De Secretaris 

Herman Marie  

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide, 2 juli 2014. 

 

 

 

De Voorzitter 

Laleman Bart, 

 

 

 De Gemachtigde Ambtenaar 

Artikel 185 van het OCMW-Decreet 

 

 

Durnez Anniek 


