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REGLEMENT KORTVERBLIJF (versie 1 maart 2017)
in wzc Ter Biest en wzc Den Bogaet

Basis:
Laatste beslissing:
Wet:

Bijzonder comité 5 april 1988 (start 1 mei 1988)
Bijzonder comité 14 februari 2017
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Residentiele-ouderenzorg/Centravoor-kortverblijf/#Wat is een centrum voor kortverblijf?

Wat is een centrum voor kortverblijf?
Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Een
CVK is verbonden aan een woonzorgcentrum. De oudere verblijft er dag en nacht of alleen ‘s
nachts. Een CVK wordt erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor
herstelverblijf: je krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg),
gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale
contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.
Het centrum voor kortverblijf vormt een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met
thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.

Voor wie?
Als je 65 of ouder bent, kun je terecht in een centrum voor kortverblijf.
In de eerste plaats is kortverblijf bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen. Bij
beschikbaarheid van een kamer, worden ook aanvragen voor herstelverblijf aanvaard.
Een kortverblijf in zo’n CVK kan nodig zijn als de mantelzorgers een tijdje niet meer zelf de
zorg kunnen opnemen, (als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn, of ziek zijn). Een centrum voor
kortverblijf biedt dan een adempauze voor de mantelzorger.

Voorwaarden?


De zorgbehoevende is 65 jaar of ouder.



De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Grimbergen.



De mantelzorg wordt in Grimbergen opgenomen.



De mantelzorger kan tijdelijk de opvang niet opnemen.
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Duur van het kortverblijf?
Maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar.

Wat is de kostprijs?
Dagprijs woonzorgcentrum Ter Biest

Hoe aanvragen?
De aanvraag doe je bij de maatschappelijk werker van de dienst Kortverblijf die bereikbaar is
in Ter Biest (Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen) op het nummer 02 263 63 83.

Verder verloop:
Een 10-tal dagen voor de opnamedatum komt de maatschappelijk werker op huisbezoek.

Betaling?
De zorgbehoevende ontvangt een factuur vanuit het OCMW.
Voor bijkomende informatie in verband met de factuur kunt u terecht bij het secretariaat van
Ter Biest. Na betaling van factuur stuurt u deze door naar het ziekenfonds voor het verkrijgen
van een eventuele tussenkomst.

Documenten
Bij aanvraag:
De maatschappelijk werker bezorgt het RIZIV-formulier (schaal zorgbehoevendheid), de
medicatiefiche. De bejaarde of mantelzorger laat dit invullen door de huisarts en brengt
dit mee bij de opname.
Bij huisbezoek:
 overeenkomst in 2 exemplaren laten ondertekenen;
 interne afsprakennota (1 ex. laten tekenen voor dossier, 1 ex. afgeven aan de
bejaarde);
 zorgdossier samenstellen (infofiche, keukenfiche, sociaal en medisch verslag).
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De bejaarde brengt bij de opname mee:
 persoonlijke dag- en nachtkledij, met inbegrip van toiletartikelen;
 identiteitskaart;
 zelfklevers ziekenfonds;
 medicatiefiche en de evaluatieschaal zorgbehoevendheid (groen formulier) in te
vullen door de huisarts maximum 1 week voor de opname;
 voldoende voorraad medicatie in originele verpakking.

Praktische afspraken:
Voor elke aanvraag richt de bejaarde of zijn mantelzorger zich tot de maatschappelijk werker
van de dienst Kortverblijf. Deze maatschappelijk werker is bereikbaar in Ter Biest op het
nummer 02 263 63 83. Zij onderzoekt de reden tot aanvraag.
Indien de thuiszorgsituatie gekend is, wordt er zo snel mogelijk beslist of een kortverblijf al
dan niet mogelijk is. Als de thuiszorgsituatie niet gekend is, komt de maatschappelijk werker
eerst op huisbezoek. Dit onderzoek gebeurt zo kort mogelijk voor de eventuele opname. Op
die manier krijgen we een realistisch beeld van de huidige situatie over de
gezondheidstoestand en de zorgbehoevendheid.
De maatschappelijk assistente bespreekt samen met de mantelzorger en de bejaarde de
opnamedatum en de periode van het kortverblijf waarbij ze rekening houdt met de planning.
Ze neemt alle praktische informatie en vragen rond de opname kortverblijf door en stelt een
zorgdossier op.
Door deze uitgebreide informatie kan het personeel van het woonzorgcentrum de gepaste
zorgen bieden aan de bejaarde.
Op de dag van opname verzorgt de maatschappelijk werker het onthaal van de bejaarde en
zijn familie.
Het woonzorgcentrum stelt een gemeubileerde eenpersoonskamer ter beschikking. De kamer
voor kortverblijf is uitgerust met een tv. Lakens en dekens worden voorzien.

Het “reglement kortverblijf” is goedgekeurd op het bijzonder comité ouderen op 14 februari
2017. Het reglement staat op de website vanaf 2 maart 2017.

