verplicht uw eigendom te verkopen. Het O.C.M.W.
kan het tekort voorschieten om het na uw
overlijden terug te vorderen op uw nalatenschap.
• Kinderen
Door terugvordering van de onderhoudsplichtigen
zullen uw echtgeno(o)t(e) en kinderen verzocht
worden een bijdrage te leveren in de tekorten,
doen ze dat niet dan zal het O.C.M.W. hun
onderhoudsplicht onderzoeken.

Inschrijven

Een nieuwe thuis

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de
sociale dienst:
campus Knokke-Heist
T +32 (0)50 63 35 58
E sociale.dienst.kn@azzeno.be
campus Blankenberge
T +32(0)50 43 43 96
E sociale.dienst.bl@azzeno.be

Maak in overleg met uw familie een keuze in welke
instelling u kan en wil opgenomen worden en laat u
op de wachtlijst plaatsen. De sociale dienst beschikt
over de nodige formulieren en zal die eventueel voor
u invullen en versturen.

Gaat het om een aanvraag in een O.C.M.W.-instelling
of is er een O.C.M.W.-tussenkomst nodig, dan vraagt
u best een borgstelling aan bij het O.C.M.W. van
uw gemeente. Zorg er ook voor dat de kinderen zo
vlug mogelijk hetzij schriftelijk hetzij persoonlijk hun
belastbaar inkomen melden bij het O.C.M.W. van uw
gemeente. Het afwerken van dit financieel onderzoek
bepaalt soms in hoge mate de wachttijden.
Neem regelmatig contact met het woon– en
zorgcentrum om zo de stand van de wachtlijst na te
gaan en om uw aanvraag te bevestigen.
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Het is erg belangrijk dat u samen met uw familie een
kijkje gaat nemen naar de instelling(en) waar u een
aanvraag wenst te doen. Vaak wordt een aanvraag
zonder voorafgaand contact aan de kant geschoven.
Maak dus een afspraak met de contactpersoon, die
vermeld staat op de lijst in de bijlage.

azzeno.be

campus Knokke-Heist (8300)
Graaf Jansdijk 162 - T +32 (0)50 63 31 11
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 43 41 11
campus Maldegem (9990)
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 40 40 70
www.azzeno.be
azzeno.be

Een nieuwe thuis
De stap naar een woon- en zorgcentrum is vaak erg
groot. Als sociale dienst bieden wij u alle informatie
en bijstand om een weloverwogen beslissing te
nemen.
4 factoren zullen uw keuze beïnvloeden:

Woonplaats
Kiest u voor een openbare instelling (O.C.M.W.) dan
zal u zich vaak moeten beperken tot een instelling
in uw eigen gemeente. Openbare instellingen geven
namelijk voorkeur aan eigen inwoners. Kiest u voor
een private instelling dan speelt uw domicilieadres
een minder grote rol.

Zorgbehoevendheid
• Kortverblijf (KV)
Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke
opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u
er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er
verblijven voor een periode van maximaal zestig
opeenvolgende dagen. Ze zijn verbonden aan
een woon-zorgcentrum of aan een centrum voor
herstelverblijf.
• Serviceflats
Serviceflats of serviceresidenties bieden een
aangepaste studio voor valide bejaarden.
Daarnaast kan men beroep doen op bepaalde
diensten voor hulp zoals maaltijden, poetshulp,…

Ofwel worden deze diensten aangeboden door
de instelling zelf (mits bijbetaling), ofwel kan u
hiervoor een beroep doen op externe diensten. De
kostprijs verschilt per residentie en wordt berekend
per dag.
• Rustoorden (R.O.B)
Rustoorden voorzien zowel overdag als
‘s nachts de nodige zorgen voor (semi-)valide en
invalide zorgbehoevende bejaarden.
• Rust- en verzorgingstehuis (R.V.T.)
Dit zijn rustoorden die erkend zijn en over de
nodige middelen beschikken om zwaar hulp
behoevende bejaarden (o.a. zwaar dementerenden, volledig bedlegerige patiënten) te verzorgen.

Uw financiële mogelijkheden
Een opname in een woon– en zorgcentrum is een
zeer zware financiële kost. U dient er rekening mee
te houden dat naast de dagprijs vaak meerkosten
worden aangerekend: vb. wassen van persoonlijk
linnen, TV, telefoon, incontinentiematerialen, (para-)
medische zorgen (huisarts, kinesist, ergotherapeut),
medicatie, een ruimere kamer, ….

Wachttijden
Nadat uw aanvraag werd ingediend, volgt een
wachttijd, die soms jaren kan oplopen. U kunt
zich, zonder kosten of verplichtingen, inschrijven
op meerdere wachtlijsten tegelijk. Ook preventief
inschrijven is mogelijk.

Opgenomen blijven in het ziekenhuis tot er
ergens een plaats vrij komt, is niet meer mogelijk.
Thuiszorgdiensten en/of mantelzorg (familie en
vrienden) kunnen helpen om deze periode te
overbruggen. Onze dienst helpt u graag om een
optimale oplossing te zoeken.

O.C.M.W.-tussenkomst
Beschikt u zelf niet over voldoende financiële
middelen, dan kunt u terecht bij het O.C.M.W. van uw
gemeente.
In een financieel onderzoek peilt men naar:
• Uw maandelijks inkomen
Hiermee worden uw verblijfkosten betaald. U
hebt wel recht op maandelijks zakgeld waarmee u
sommige oplegkosten moet betalen.
• Spaargelden/ onroerende goederen
Voor de onroerende goederen kijkt men tot 10
jaar terug (bv. een huis dat 5 jaar geleden verkocht
werd, wordt in rekening gebracht). U moet uw
bezittingen niet zomaar afstaan. Het O.C.M.W.
zal er enkel voor zorgen dat ze niet ‘willekeurig
verdwijnen’. Dit kan vb. door ‘wettelijke
hypotheek’ of ‘clausule bij de bank’. Wanneer uw
spaargelden onvoldoende zijn, bent u nog niet

