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1. Doelstelling 

Regelmatig komen er, onder andere vanuit de Gentse ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra, 

signalen dat dakloze personen langer in het ziekenhuis opgevangen worden ondanks dat hun 

medische toestand hier niet toe noopt. De reden waardoor het verblijf verlengd wordt is omdat de 

persoon niet in de mogelijkheid is om uit te zieken of te herstellen in een stabiele woonst of 

verblijfsvorm.  

De hoge cijfers van medische problemen, gemeten tijdens de Gentse dak- en thuislozentelling in 

2020, gecombineerd met onzekere woonomstandigheden zorgt voor verlenging van de medische 

problematiek of een gebrekkig herstel. Van hieruit wordt zowel vanuit ziekenhuizen, huisartsen en 

wijkgezondheidscentra, het middenveld en het lokaal bestuur de nood erkend om een medisch 

herstelverblijf op te starten voor deze groep.  

De doelstelling van het medisch herstelverblijf is voorkomen dat dakloze personen met een medische 

zorgnood op straat of openbare ruimte belanden tot men voldoende hersteld, gerevalideerd of 

gestabiliseerd is. We willen via een zorgnetwerk "op maat", dat in het Witboek van RIZIV "lijn 0,5" 

wordt genoemd, een keten van actoren (re)activeren om de medische zorgnood aan te pakken en de 

mensen (terug) te integreren in het reguliere zorgcircuit. Het is de bedoeling om de eerstelijnszorg te 

ondersteunen en niet om deze te vervangen. 

Het medisch herstelverblijf Gent biedt: 

▪ Een tijdelijk 24/24u verblijf  in 1 van de 5 kamers in residentie Leeuwenhof in Drongen.  

▪ Medische opvolging vanuit een zorgnetwerk. 

▪ Tijd om het hulp- en zorgnetwerk te (re)activeren en/of te versterken en alternatieven voor 

dakloosheid bespreekbaar te maken. 

Met als doel: 

▪ Een plek creëren waar men met de nodige omkadering en zorg kan herstellen/revalideren. 

▪ Maximaal inzetten op doorstroom naar en integratie in de reguliere gezondheidszorg. 

▪ Korte tijd om eventueel enkele zaken (papieren, inkomen,…) (beginnen) terug op orde te 

brengen en het (professionele) netwerk te (re)activeren. 

Het medisch herstelverblijf is niet: 

▪ Hét traject naar een duurzame woonvorm.  

▪ Hét traject uit de dak- en thuisloosheid. 

▪ Opvang met woonbegeleiding waarbij de focus vertrekt vanuit de woonproblematiek en de 

hoofddoelstelling huisvestingsgericht is. 

▪ Opvang voor mensen zonder medische zorgnood. 

▪ Opvang voor mensen met een (acute) psychiatrische of verslavingsproblematiek die collectief 

wonen onmogelijk maakt. 

▪ Opvang voor mensen met een medische zorgnood die zeer nabije zorg vragen overdag of ’s 

nachts of 24/24u medische permanentie. 
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2. Doelgroep 

De doelgroep van het medisch herstelverblijf zijn dakloze volwassenen zonder verblijfplaats (straat of 

openbare ruimte) en mensen in nood- of nachtopvang (ETHOS-typologie cat 1 en 2): 

- Met een gediagnosticeerd (acuut) medisch probleem, waarbij een ziekenhuisopname niet 

(langer) noodzakelijk is, krijgen opvang en medische zorg tot wanneer de medische toestand is 

gestabiliseerd of opgeklaard. 

- Met chronische medische problemen, met weinig perspectief op herstel, waarbij een 

ziekenhuisopname niet (langer) noodzakelijk is, krijgen opvang en medische zorg in functie van 

stabilisatie van hun medische situatie.  

  

De personen moeten voldoen aan volgende instroomvoorwaarden: 

- Volwassen zijn (+18 jaar); 

- Daklozen met of zonder wettig verblijf waarbij de onzekere woonsituatie het medisch 

probleem bestendigt of verergert; 

- Gedomicilieerd of referentieadres in Gent of aantoonbare lokale binding met Gent hebben; 

- Kunnen samen leven in een collectief verblijf. 

- De personen worden ontslaan uit het ziekenhuis en/of hebben een medische zorgnood;  

- De personen verblijven op straat, openbare ruimte of in noodopvang waardoor 

herstelverblijf noodzakelijk is. Indien een persoon stabiel verblijft bij familie of in een 

opvangcentrum, is reguliere thuiszorg aangewezen; 

- De medische problematiek vereist verdere opvolging, maar de persoon is voldoende 

zelfredzaam. 

 

3. Voorwaarden 

- Alle andere alternatieven tot verblijf (al dan niet bij eigen netwerk van familie of vrienden), 

opvang of huisvesting zijn uitgeput. 

- Nood aan (verdere) medische zorg die niet geboden kan worden op straat, de openbare ruimte 

of nacht-/noodopvang.  

- Zich houden aan het huishoudelijk reglement zoals is opgemaakt voor een verblijf in de 

residentie Leeuwenhof.  

 

https://www.feantsa.org/download/nl___1313787036796784442.pdf#:~:text=FEANTSA%20%28Europese%20Federatie%20van%20organisaties%20die%20met%20daklozen,van%20%E2%80%9Cthuis%E2%80%9D%20geeft%20de%20afbakening%20van%20dakloosheid%20weer.
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4. Formele afspraken 

- Verblijf in de medische herstelopvang Gent wordt toegestaan voor maximum de duur van 

herstel/revalidatie, met wekelijkse evaluatie door de betrokken arts en hulp- en zorgverleners. 

De maximale verblijfsduur is 4 maanden.  

- De termijn van verblijf wordt voor het verblijf vastgelegd door de betrokken arts in overleg met 

OCMW Gent, dienst thuislozenzorg. Indien een langer verblijf nodig is, wordt dit geïnitieerd door 

het betrokken zorgteam tijdens het verblijf in het medisch herstelverblijf in overleg met de 

hoofdmaatschappelijk werker van de dienst thuislozenzorg OCMW Gent. 

- De aanmelding gebeurt bij OCMW Gent, dienst thuislozenzorg, aan de hand van een screenings- 

en actielijst (zie bijlage 1). 

- Het vervoer van de patiënt naar het herstelverblijf wordt georganiseerd door de aanmelder in 

overleg met de patiënt.  

- De cliënt betaalt een vaste verblijfskost.  

- De paramedische kosten worden terugbetaald door het RIZIV.  

 

Van de cliënt verwachten we ten minste: 

> Voldoen aan de afspraken van het huishoudelijk reglement.  

> Betaling van een vastgelegde maandelijkse verblijfsvergoeding1. Deze loopt vanaf de dag van 

ontvangst van de badge tot en met de dag van teruggave van de kamer en badge. Wanneer de 

cliënt in opstart (nog) geen inkomen heeft, neemt OCMW Gent de verblijfskost ten laste. 

 

 

5. Aanmelding en instroom 

We willen maximaal gebruik maken van bestaande kanalen om de beoogde doelgroep toe te leiden 

en te laten instromen in het medisch herstelverblijf. Daarom bekeken we verschillende bestaande 

systemen en concludeerden we dat de dienst thuislozenzorg van het OCMW Gent het geknipte 

kanaal is om de aanmeldingen te bekijken en de toeleiding te organiseren. 

 

Mogelijke aanmelders 

Tijdens de kantooruren: 

 

1 De maandelijkse verblijfskost werd berekend op een leefloon van een alleenstaande, waarbij de persoon zakgeld ontvangt 

gelijklopend met het bedrag van zakgeld dat voorzien wordt in de dagprijs van een CAW-opvang voor thuislozen (bron VVSG) 
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- Sociale dienst of spoed Gentse ziekenhuizen (UZ Gent, Sint-Luca, Jan Palfijn, Maria Middelares) 

- Gentse wijkgezondheidscentra  

- Huisartsen 

 

Aanmelding en instroom van de patiënt voor het medisch herstelverblijf Gent 

- Indien er reeds een betrokken hulp- of zorgverleners betrokken is op de patiënt, neemt de  

aanmelder eerst met deze persoon contact op om samen in te schatten of een medisch 

herstelverblijf de meest geschikte oplossing lijkt en of deze het traject met de patiënt in het 

verblijf kan verderzetten. Indien wel, contacteert de aanmelder, met toestemming en 

bereidheid van de patiënt,  de dienst thuislozenzorg van OCMW Gent (Ina Genbrugge 

(09/266.34.53 – ina.genbrugge@ocmw.gent), hoofdmaatschappelijk werker). Indien er nog geen 

hulp- of zorgverlener op de patiënt betrokken is, contacteert de aanmelder rechtstreeks die 

dienst thuislozenzorg. 

- Tijdens het gesprek wordt aan de hand van de screenings- en actielijst samen nagegaan of de 

patiënt in aanmerking komt voor het medisch herstelverblijf als meest geschikte hulpvorm. 

- Indien het herstelverblijf Gent de meest geschikte hulpvorm lijkt en er een verblijfseenheid vrij 

is, contacteert dienst thuislozen OCMW Gent de verantwoordelijke voor instroom van De Wijde 

Zorg vzw, bij voorkeur dezelfde werkdag, maar uiterlijk de volgende werkdag.  

- De (positieve of negatieve) beslissing en eventueel bijkomende voorwaarden worden diezelfde 

werkdag naar de aanmelder gemotiveerd gecommuniceerd door OCMW Gent, dienst 

thuislozenzorg. 

Indien positief advies: 

▪ Gaat de aanmelder terug in overleg met de patiënt en licht de voorwaarden en werking 

(nogmaals) toe. 

▪ Maakt de aanmelder afspraken voor de instroom: o.a. datum, administratie, vervoer,…. 

▪ Is er een medisch attest van de arts met vermelding  

- Dat de patiënt nood heeft aan het medisch herstelverblijf omwille van de medische 

zorgnood.  

- De inschatte termijn van herstel of revalidatie of stabilisatie. 

▪ Wordt er een behandelplan en medicatiefiche opgemaakt gericht naar de zorgverleners van 

het medisch herstelverblijf. Data van opvolgafspraken met de dokter in het ziekenhuis 

worden daarin mee opgenomen. 

▪ Het behandelplan en medicatiefiche wordt 

o Bij mensen met een rijksregisternummer: ingebracht in COZO. 

o Bij patiënten zonder rijksregisternummer: op papier meegegeven met de patiënt. 

▪ De medicatie en medisch verzorgingsmateriaal voor de komende 24u na ontslag worden 

met de patiënt meegegeven  + een voorschrift voor de aankoop van de medicatie en een 

voorschrift voor de kine indien vereist.  
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6. Aanbod tijdens verblijf  

Vervoer naar residentie Leeuwenhof op de afgesproken datum en moment 

o Door: aanmelder in overleg met de patiënt 

 

Opname 

De opname gebeurt bij voorkeur in de voormiddag tijdens weekdagen op een afgesproken uur.  

In het weekend kunnen geen aanmeldingen nog opnames gebeuren. 

 

Ontvangst 

— Ondertekenen dienstovereenkomst met huishoudelijk reglement in bijlage. 

— Ontvangst badge.  

— Geven ontvangstpakket. 

— Check of behandelplan en medicatieplan aanwezig zijn (in CoZo en/of op papier) 

o Door: aanleunfunctie De Wijde Zorg vzw. 

Eventueel in aanwezigheid van reeds betrokken sociaal werker/hulpverlener 

 

Tijdens het verblijf overleggen de betrokken hulp- en zorgverleners samen met de patiënt op 

regelmatige tijdstippen om o.a.: 

- Het herstel/revalidatieproces te evalueren en bij te sturen waar nodig. 

- Het zorg- en hulpnetwerk te (re) activeren of te versterken op maat van de cliënt in functie van 

zorgcontinuïteit bij uitstroom en (verder) inzetten van een traject uit dakloosheid waar mogelijk 

vanuit gedeelde zorg. 

Doel:  

— Alternatieven verkennen en bespreken in kader van behoud herstel of stabilisatie medische 

toestand bij uitstroom. 

— Ondersteunend professioneel netwerk installeren en/of (re)activeren in functie een 

zorgzame uitstroom. 

o Door:  

— Betrokken/te betrekken zorgverleners (minimaal arts, verpleegkundige en eventueel 

kinesist)  

— De betrokken/te betrekken hulpverleners (bv maatschappelijk assistenten OCMW Gent, 

outreachers/mobiele hulpverleners (CAW, Straathoekwerk, mobiel team GGZ,…),… 

 

Het vervoer regelen naar en van het ziekenhuis voor afspraak met specialist/dokter tijdens het 

verblijf. Voor mensen met die aangesloten zijn bij een mutualiteit worden beroep gedaan op hun 

aanbod ziekenvervoer of terugbetaling. Bij mensen zonder mutualiteit zoeken we nog naar 

samenwerking met vrijwilligersvervoer. 

o Door:  

— Betrokken hulpverlener/maatschappelijk werker 
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Wanneer de patiënt tijdens het herstelverblijf (terug) opgenomen moet worden in het ziekenhuis, 

wordt het herstelbed maximum twee weken vrijgehouden voor deze patiënt. De kost voor het 

leegstaand bed wordt tijdens deze onbezette dagen ten laste genomen van OCMW Gent.  

 

Verlengen verblijf in medisch herstelverblijf 

Het verblijf kan uitzonderlijk verlengd worden wanneer het herstel-/revalidatieproces langer duurt 

enkel door het medisch zorgteam in overleg met de hoofdmaatschappelijk werker van OCMW Gent 

dienst thuislozenzorg en De Wijde Zorg vzw. 

Afronden verblijf 

Het verblijf wordt in overleg met de dienst thuislozenzorg en de arts afgerond wanneer de patiënt 

voldoende hersteld of gerevalideerd is en er geen medische zorgnood meer is die een 24/24u verblijf 

in het medisch herstelverblijf vraagt. 

Het verblijf kan vervroegd afgerond worden wanneer: 

- De patiënt het huishoudelijk reglement regelmatig blijft overtreden of bij overlast. 

- De patiënt op eigen beslissing het herstelverblijf verlaat. 

 

De Wijde Zorg vzw heeft de eindbeslissing over het (vroegtijdig) beëindigen van het verblijf bij 

overlast. 

Bij (vroegtijdige) afronding van het verblijf wordt de badge terug ingeleverd bij De Wijde Zorg vzw. 

Bij einde verblijf 

▪ Wordt er vanuit het medisch herstelverblijf een behandelplan en medicatiefiche opgemaakt in 

overleg met de betrokken zorgverlener(s) die de patiënt verder zullen opvolgen. Ook hier wordt 

dit aangevuld in CoZo bij mensen met een rijksregisternummer en op papier meegegeven. Bij 

mensen zonder papieren wordt dit op papier meegeven en wordt in overleg met de arts die de 

patiënt verder zal opvolgen bekeken hoe de informatie op een vertrouwelijke manier kan 

doorgegeven worden. 

▪ De medicatie en medisch verzorgingsmateriaal voor de komende 24u na ontslag worden met de 

patiënt meegegeven  + een voorschrift voor de aankoop van de medicatie indien vereist. 
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Bijlage 1: flow 
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Bijlage 2: screenings- en actielijst 

 

Screenings- en actielijst medische herstelopvang voor dakloze personen 

 

 

Algemene informatie 

o Doelpubliek: opvang voor dakloze patiënten met medische noden  

o Capaciteit: 5 herstelbedden 

o Noodzakelijke inclusiecriteria (alle drie dienen aanwezig te zijn): 

o Persoon in dakloosheid met binding Gent 

o Fysiek gezondheidsprobleem 

o Ambulante zorg ontoereikend en 24-uursopvang is het medisch advies 

o Exclusiecriteria: Het vast medisch team bestaat uitsluitend uit zorgkundigen en verpleegkundigen en is 

geen alternatief voor ziekenhuisopname. De verpleegkundigen zijn enkel overdag aanwezig, waardoor 

er geen 24u/24u verpleegkundige begeleiding is.  Gespecialiseerde zorg is niet aanwezig (bv. voor 

onstabiele psychiatrische cliënten, bedlegerige cliënten, cliënten met nood aan intraveneuze 

behandeling, zuurstoftherapie, … ). 

o Ontslagcriteria:  

o Medisch herstel of stabilisatie, ambulante zorg mogelijk, niet naleven regels of vertrek op eigen 

initiatief. 

 

Aanmeldingprocedure 

o Na consult bij de dienst thuislozenzorg, mailt u dit formulier naar ina.genbrugge@ocmw.gent. Wij 

proberen u dezelfde werkdag nog te contacteren. 

o Aandachtspunten voor een vlotte verwijzing: 

• Wees zo volledig mogelijk om prioritering te vergemakkelijken. 

• Indien bij opname de gegeven informatie niet correct blijkt te zijn, kan een opname alsnog 

geweigerd worden (bv: niet-stabiele diabetes, …) 

• Als u niet over de volledige informatie beschikt, gelieve dit ook te vermelden.  

• Voeg steeds een recent medisch verslag en medicatiefiche toe.  

 

Aandachtspunten bij opname 

De aanmelding en het delen van persoonsgegevens zijn met de hulpvrager besproken. Ja / Nee (schrappen 

wat niet past) 

De cliënt is akkoord met de aanmelding. Ja / Nee (schrappen wat niet past) 

 

 

 

Datum aanmelding:       /       / 20 

mailto:ina.genbrugge@ocmw.gent
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Gegevens aanmelder 

Dienst + organisatie  

Naam + voornaam  

Functie  

Email  

GSM/tel  

Actieve rol in hulp-/zorgverlening  Ja   /   Nee   (schrappen wat niet past) 

 

 

Identiteit patiënt  

Naam  

Voornaam  

Genderidentiteit  

Rijksregisternummer / BIS  

Geboortedatum  

Relationele status  

Verblijfplaats voor opname  

(Referentie)adres  

Ambtshalve geschrapt ☐ 

Huisarts ☐  Naam: 

      Adres: 

      Telefoon: 

 

Inkomen  

Heeft de patiënt een inkomen, zo ja, 

welk inkomen? 

 

 

Contact patiënt  

GSM  

Email  

Moedertaal  

Contacttaal  

Indien niet Nederlandstalig, wat is 

het niveau Nederlands? 

 

Wijze van communicatie? Is er een 

tolk nodig? Engels? Frans?... 

 

 

Dakloosheid  

Sinds wanneer is de persoon dakloos (=wonen 

op straat of openbare ruimte)?  

Is dit één aansluitende periode of zijn dit 

wisselende periodes? 

 

Waar sliep de patiënt de voorbije 

nachten/weken? 

 

Maakte de patiënt reeds gebruik van de 

nachtopvang Gent? 
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Maakte de patiënt reeds gebruik van andere 

opvanginitiatieven? Zo ja, welke en wanneer? 

 

Hoelang verblijft de patiënt reeds in Gent?  

Wat is de binding van de cliënt met Gent: 

familie? Vrienden? Werk? Kinderen of partner? 

Hulpverlening? …  

 

Zijn er nog bepaalde zaken rond de 

dakloosheid die belangrijk zijn om te weten 

voor het verblijf? 

 

 

Toegang tot zorg  

Mutualiteit/zorgkans ☐  Welke?  

OCMW - DMH ☐ 

Fedasil ☐ 

Partieel: Ander EU-land (Europese 

ziekteverzekeringskaart) 
☐ 

Geen terugbetaling ☐ 

Geen Borgsteller ☐ 

Niet gekend ☐ 

! Indien de cliënt een Dringende Medische Hulp heeft, graag een geldig waarborgattest toevoegen. 

 

Medische zorgnood Ja Nee ? Specifieer 

- Wondverzorging (wat, waar, frequentie, 

lijst benodigdheden,…) 
☐ ☐ ☐  

- Medicatie (lijst welke, hoeveelheid en 

tijdstip, manier van toediening,…) 
☐ ☐ ☐  

- Kinetherapie (welke, frequentie + aantal 

behandelingen,…) 
☐ ☐ ☐  

- Nood aan verpleegkundige zorgen (vb. 

wondzorg, toezicht bij medicatie inname) 
☐ ☐ ☐  

- Andere ☐ ☐ ☐  

Is de patiënt in staat om voldoende autonoom 

te functioneren in een collectieve verblijfsvorm 

zonder 24u fysieke (medisch) permanentie (vb 

toiletbezoek)? 

☐ ☐ ☐  

Zijn er nog bepaalde zaken rond de medische 

zorgnood die belangrijk zijn om te weten voor 

het verblijf? 

☐ ☐ ☐  

Is de patiënt therapietrouw?     

 

Netwerk  

Wat is/was het professioneel netwerk rond de 

patiënt (justitie, welzijn, gezondheid)? Welke 

actoren zijn (actief) betrokken + 

contactgegevens (minimaal naam + telefoon)? 

 

Waaruit bestaat het niet-professioneel 

netwerk? Kan de patiënt op familie en/of 

vrienden terugvallen voor opvang na ontslag? 
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Zijn er mensen die op de hoogte gebracht 

moeten worden indien de patiënt tijdelijk zou 

verhuizen naar het herstelverblijf? 

 

 

Zijn er nog bepaalde zaken rond het netwerk 

die belangrijk zijn om te weten voor het 

verblijf? 

 

 

Kwetsbaarheid Ja Nee ? Specifieer 

Zijn er fysieke gezondheidsproblemen, naast 

diegene waarvoor de aanmelding gebeurt?  
☐ ☐ ☐  

Zijn er vermoedens van een beperking? ☐ ☐ ☐  

Heeft de patiënt een verslaving? Is de patiënt 

afhankelijkheid van middelen? 

Substitutietherapie? 

☐ ☐ ☐  

Zijn er (vermoedens van) 

psychische/psychiatrische problemen? 
☐ ☐ ☐  

Zijn er nog bepaalde zaken rond de 

kwetsbaarheid die belangrijk zijn om te weten 

voor het verblijf? 

☐ ☐ ☐  
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Dient door medisch personeel gescoord te worden 

Zelfredzaamheid Score invullen 1 2 3 4 5 

Zich wassen  kan zichzelf 

helemaal wassen 

zonder enige hulp 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

wassen boven of 

onder de gordel 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig om 

zich te wassen 

zowel boven als 

onder de gordel 

moet volledig 

worden geholpen 

om zich te wassen 

zowel boven als 

onder de gordel 

 

Zich kleden  kan zich helemaal 

aan- en uitkleden 

zonder enige hulp 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

kleden boven of 

onder de gordel 

(zonder rekening 

te houden met de 

veters) 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

kleden zowel 

boven als onder 

de gordel 

moet volledig 

worden geholpen 

om zich te kleden 

zowel boven als 

onder de gordel 

 

Transfer en 

verplaatsingen 

 is zelfstandig voor 

de transfer en kan 

zich volledig 

zelfstandig 

verplaatsen 

zonder 

mechanisch(e) 

hulpmiddel(en) of 

hulp van derden 

is zelfstandig voor 

de transfer en 

voor zijn 

verplaatsingen, 

mits het gebruik 

van  

mechanisch(e) 

hulpmiddel(en) 

(kruk(ken), 

rolstoel,…) 

heeft volstrekte 

hulp van derden 

nodig voor 

minstens één van 

de transfers en/of 

zijn 

verplaatsingen 

is bedlegerig of zit 

in een rolstoel en 

is volledig 

afhankelijk van 

anderen om zich 

te verplaatsen 

 

Toiletbezoek  kan alleen naar 

het toilet gaan, 

zich kleden en 

zich reinigen 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig van 

derden om naar 

het toilet te gaan 

of zich te kleden 

of zich te reinigen 

moet volledig 

worden geholpen 

om naar het toilet 

te gaan en/of zich 

te kleden en/of 

zich te reinigen 

moet volledig 

worden geholpen 

om naar het 

toilet/toiletstoel 

te gaan en om 

zich te kleden en 

om zich te 

reinigen 

 

Continentie  is continent voor 

urine en faeces 

is accidenteel 

incontinent voor 

urine of faeces 

(inclusief 

blaassonde of 

kunstaars) 

is incontinent 

voor urine 

(inclusief 

mictietraining) of 

voor faeces 

is incontinent 

voor urine en 

faeces 

 

Eten  kan alleen eten 

en drinken 

heeft vooraf hulp 

nodig om te eten 

of te drinken 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig tijdens 

het eten of 

drinken 

de patiënt is 

volledig 

afhankelijk om te 

eten of te drinken 

 

Oriëntatie in tijd  geen probleem nu en dan, zelden 

probleem 

bijna elke dag 

probleem 

Volledig 

gedesoriënteerd 

Niet meer te 

testen omwille 

van zijn 

gevorderde 

toestand 

Oriëntatie in plaats  geen probleem nu en dan, zelden 

probleem 

bijna elke dag 

probleem 

Volledig 

gedesoriënteerd 

Niet meer te 

testen omwille 

van zijn 

gevorderde 

toestand 
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Bijlage 3: Checklist wat meebrengen naar medisch herstelverblijf 

Wat In orde (kruis aan) 

Behandelplan    

Medicatie en medisch materiaal voor minimaal de komende 24u (minimaal 48 uur bij 

opnames op vrijdag) 
 

Voorschrift/protocol wondzorg (indien van toepassing)  

Voorschrift voor kinesitherapie (indien nodig)  

Medicatieplan en de nodige voorschriften voor medicatie  

Wasgerief (Tandenborstel en -pasta, wasgerief, shampoo, scheermateriaal)  

Pyama/slaapkleed en pantoffels  

Papier met naam en telefoonnummer contactpersoon WGC/ ziekenhuis/huisarts  

Kledij en schoenen  

Eigen rookwaar (indien van toepassing)  
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Bijlage 4: Huishoudelijk reglement Leeuwenhof  

 

Naam + kamernummer: 

 

Exploitant 

Zorghuizen vzw, Burgemeester Van Gansberghelaan 83, 9820 Merelbeke ondernemingsnummer 

0607.923.942, vertegenwoordigd door een bestuurder of een wettelijke vertegenwoordiger, 

onderaan vermeld in deze bijlage. 

 

Juridisch statuut 

Het project “Leeuwenhof” is een initiatief van Zorghuizen vzw. 

 

Voorwaarden 

Iedere persoon kan zonder enig voorbehoud van religieuze, filosofische, politieke, ideologische 

overtuiging, lidmaatschap of afkomst,  in aanmerking komen om een woning, studio of kamer te 

betrekken op de site. 

In onderstaande regels wordt er gesproken van verblijvers, hiermee bedoelen we de personen die 

tijdelijk bij ons verblijven via een toeleiding door een bevoorrechte doorverwijzer. 

In het kader van de wetgeving op de privacy worden enkel de noodzakelijke gegevens uitgewisseld 

tussen de betrokken hulp- en dienstverleners. De verblijvers stemmen in met een open 

communicatie tussen de doorverwijzer, de hulp- en dienstverleners van Prinsenhof-Zorgdorpen en 

de betrokken externe hulpverlening (bv. OCMW, CAW Brugteam…) 

 

Verblijfsvoorwaarden 

De verblijver moet ’s avonds terug binnen zijn ten laatste om 21u. Om 22u wordt de hoofddeur 

afgesloten. Zo niet wordt de toegang voor één nacht ontzegd. 

Indien de verblijver gedurende drie opeenvolgende nachten afwezig is zonder geldige reden, wordt 

het verblijf stopgezet. 

Bij overlast kan de toegang tot de site geweigerd worden door de dienst- en/of hulpverlener. Wat 

gezien wordt als overlast wordt bepaald door de desbetreffende dienst- en/of hulpverlener, dit 

steeds in functie van de veiligheid van het personeel en de aanwezige verblijvers. 

 

Voorwaarden bij overlast 

Bij overlast kan de toegang tot de site geweigerd worden door de dienst- en of hulpverlener. Wat 

gezien wordt als overlast wordt bepaald door de desbetreffende dienst- en/of hulpverlener, dit 

steeds in functie van de veiligheid van het personeel en de aanwezige cliënten.  
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In het uiterst geval, dwz ernstige of herhaaldelijke overlast of het niet naleven van de regels van het 

huishoudelijk reglement, kan het verblijf stopgezet worden en zal een terugkeer naar de 

doorverwijzer gevraagd worden. De volgende procedure wordt gelopen: 

- Waarschuwing van transitiebegeleider Leeuwenhof 

- Stopzetting door zorgregie na melding transitiebegeleider Leeuwenhof 

 

Opname 

Bij opname wordt een individuele fiche van de verblijver aangemaakt met vermelding van diens 

volledige identiteit, naam/adres/telefoon van diens huisdokter, naam/adres van het ziekenhuis waar 

de verblijver in noodgevallen dient te worden verwittigd. 

Op de fiche kan desgewenst eveneens de godsdienstige of filosofische overtuiging van de verblijver 

worden vermeld evenals de eventuele wilsbeschikking. 

 

Maaltijden 

Alle maaltijden (ontbijt – middagmaal – avondmaal) worden genuttigd op de individuele kamer. 

Iedereen krijgt een plateau met daarop een bord, soepkom, kop, glas, bestek en een 

keukenhanddoek. Na iedere maaltijd wast iedereen zijn eigen materiaal af en houdt deze bij. Dit 

moet gebeuren in de ruimte naast kamer 16. 

Met de plateau kan je in de cafetaria de maaltijd komen afhalen. 

 

Zorg voor de verblijver 

Op Leeuwenhof wonen personen met diverse achtergrond en verschillende zorgvragen. Afhankelijk 

hiervan worden verschillende hulpbronnen aangesproken om de hulp- en dienstverlening vorm te 

geven. 

Verblijvers kunnen op weekdagen, tussen 9u en 17u, telefonisch beroep doen op de 

transitiebegeleider voor vragen omtrent de dienstverlening. 

De trappenhallen moeten vrij blijven en zijn geen plaatsen om rond te hangen. Eigen hulpmiddelen 

moeten in de kamer/studio worden geplaatst. Er mogen geen voorwerpen in de gang(en) staan. 

De liften mogen enkel gebruikt worden volgens de reglementaire en wettelijke bepalingen inzake 

personen 

 

Sleutels 

Iedere verblijver krijgt een badge. Bij verlies van de badge wordt €25 aangerekend.  

 

Algemene zorg en hygiëne 

• Kledij: de verblijver wordt verzocht aangepaste en verzorgde kledij te dragen 
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• Hygiënische en/of medische zorg: de verblijvers kunnen de noodzakelijk geachte zorg niet 

weigeren. Indien nodig zal hiervoor ondersteuning vanuit een thuisverpleegkundige dienst 

worden opgestart. 

• Er worden 2 lakenpakketten en 2 handdoekenpakketten per verblijver voorzien. Bij vertrek 

dienen deze pakketten gewassen teruggegeven te worden. Indien dit niet gebeurd worden 

deze aangerekend. 

• Kledij en linnen kan gewassen en gedroogd worden in de voorziene ruimte op de site. Enkel de 

door ons te koop aangeboden wastabs mogen gebruikt worden. Deze komen op de factuur. 

• Onderhoud van de studio: iedereen poetst zijn eigen kamer. Er is materiaal beschikbaar in de 

ruimte naast kamer 16. Materiaal moet telkens teruggeplaatst worden. Een spons en een 

doekje zijn in de kamer beschikbaar. 

• Verluchten: de kamer dient dagelijks te worden verlucht. 

• Vuilbakken worden dagelijks geledigd. 

• Roken: er geldt een rookverbod in het gehele gebouw. Er mag enkel gerookt worden op de 

daarvoor voorziene plaatsen. 

 

Huisdieren 

het houden van huisdieren in het “Leeuwenhof” in Drongen is niet toegestaan. 

 

Verblijvers en personeel (personeel, vrijwilligers) 

Ter bevordering van een goede leefsfeer en verstandhouding zullen verblijvers en medewerkers 

elkaar met eerbied bejegenen. 

Verblijver en/of aanverwanten worden verzocht om geen rechtstreekse opdrachten/bevelen te 

geven aan de medewerkers. 

De verblijvers tonen respect naar elkaar en naar het personeel, dit betekent geen verbale en fysieke 

agressie, geen racistische uitspraken. 

Als de dienst- en hulpverleners de toegang verbieden tot bepaalde ruimtes (bv. De cafetaria) dan 

wordt dit op een respectvolle manier aangenomen en zullen de verblijvers geen toegang nemen. 

Het is geenszins toegestaan fooien en geschenken te geven aan medewerkers 

 

Alcohol en drugbeleid 

Er worden individuele afspraken gemaakt rond alcohol en druggebruik voor de start in het 

“Leeuwenhof” met de verblijver en zijn/haar/hen netwerk. Deze afspraken moeten worden 

nageleefd. Indien de verblijver hier niet in slaagt, dan volgt dezelfde procedure als deze bij overlast. 

Kamercontrole kan gebeuren. 

Individuele afspraken: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Overmatig middelengebruik en/of middelenmisbruik en het verhandelen van middelen wordt in geen 

geval getolereerd. De exploitant zal optreden indien nodig. Hiervoor verwijzen we naar het  

 

Roken, alcohol en druggebruik 

Er geldt een algemeen rookverbod in het gehele gebouw. Er mag enkel gerookt worden op de 

daarvoor voorziene plaatsen. Er worden rookmelders voorzien in de gemeenschappelijke en 

individuele ruimtes. Sigarettenpeuken worden gedoofd en weggedaan in de daarvoor voorziene 

asbakken. 

Druggebruik, het verhandelen van drugs en alcoholmisbruik worden in geen geval getolereerd. De 

exploitant zal optreden indien nodig. 

 

Aanwezigheid/oproepsysteem/permanentie 

De doorverwijzer vormt het aanspreekpunt en volgt het verloop van het verblijf op 

Er is een actief onthaal aanwezig tijdens de dag. De aanleunfunctie is aanwezig op basis van 

noodzaak. Er komt dagelijks een verpleegkundige langs 

 

Melding afwezigheid 

Wanneer de verblijver buitenshuis zal overnachten of voor meerdere dagen afwezig zal zijn, wordt 

hij/zij/hen verzocht de exploitant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen. Adres en telefoon, 

waar de verblijver zo nodig kan worden bereikt, dienen eveneens te worden meegedeeld. 

 

Bezoek 

De verblijvers mogen geen bezoek op de kamer ontvangen. Het is wel toegelaten hun bezoekers 

buiten te ontvangen of in de cafetaria als deze geopend is. 

Hulpverleners zijn wel toegelaten op de kamer. 

Er mag niet bij elkaar op de kamer op bezoek worden gegaan. 

 

Persoonlijke bezittingen 
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De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke 

bezittingen. 

De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, breuk en/of beschadiging van 

tandprothesen, brillen, hoorapparaten, … tenzij opzet wordt bewezen. 

 

Rust en lawaaihinder 

De verblijvers worden verzocht om te allen tijde de rust en de stilte in het gebouw te respecteren. 

Geluidsoverlast via TV, radio, internet, games, muziekinstrumenten, zangvoordrachten, gesprekken, 

… mogen ten allen tijde geen hinder veroorzaken. 

 

Brandveiligheid 

Teneinde zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, dient de verblijver alle maatregelen te 

treffen om brand te voorkomen. 

Enkele veiligheidsvoorschriften : 

• Roken op plaatsen waar rookverbod geldt, evenals asbakken ledigen in een vuilnismand, zijn ten 

strengste verboden. 

• De verblijver dient zich vertrouwd te maken met de evacuatiewegen en nooduitgangen via 

dewelke hij de kamer/studio/woning kan verlaten. 

Voornaamste pictogrammen : 

Gewone uitgang  Nooduitgang     Richting naar 

        
Brandhaspel           Brandblusapparaat  Verzamelpunt bij evacuatie 

      
Trappen  

 

 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.optimus-brandbeveiliging.nl/images/Uitgang.jpg&imgrefurl=http://www.optimus-brandbeveiliging.nl/Pictogrammen.html&h=400&w=400&sz=38&hl=nl&start=1&tbnid=wHbSNn_wVcI5cM:&altq=pictogram,&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=uitgang&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://brandweermateriaal.com/joomla/components/com_virtuemart/shop_image/product/8f8f438bee7e9a84d26680d7216f1f51.jpg&imgrefurl=http://brandweermateriaal.com/joomla/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=0&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=26&orderby=product_name&limit=50&limitstart=150&vmcchk=1&Itemid=26&h=520&w=616&sz=56&hl=nl&start=4&tbnid=wMs4iV1huY0drM:&tbnh=115&tbnw=136&prev=/images?q=nooduitgang+uitgang&gbv=2&hl=nl&sa=X
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://home.quicknet.nl/qn/prive/h.dillen/Nooduitgang2.jpg&imgrefurl=http://home.quicknet.nl/qn/prive/h.dillen/etiketten.htm&h=372&w=216&sz=5&hl=nl&start=7&tbnid=WSS4O9zHq2iXsM:&tbnh=122&tbnw=71&prev=/images?q=nooduitgang+uitgang&gbv=2&hl=nl&sa=X
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.graveerwereld.nl/contents/media/t_brandhaspel.jpg&imgrefurl=http://www.graveerwereld.nl/contents/nl/d22.html&h=130&w=130&sz=5&hl=nl&start=5&tbnid=OF2ArPQuP1pyhM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images?q=brandhaspel&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://atheneum.sgr18.gemeenschapsonderwijs.be/Participanten/participantenww_clip_image002.jpg&imgrefurl=http://atheneum.sgr18.gemeenschapsonderwijs.be/Participanten/participantenww.htm&h=180&w=180&sz=9&hl=nl&start=1&tbnid=sm6XhJUcqYUYcM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images?q=brandblusapparaat&gbv=2&hl=nl&sa=G
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BIJ BRAND, WEES KALM EN PANIKEER NIET  ! 

Bij brand in de woonruimte : 

• Verlaat onmiddellijk de woonruimte 

• Doe de ramen en deur van de woonruimte dicht 

• Verwittig onmiddellijk het personeel 

• Druk de rode knop van het brandalarm in 

 

Bij brandalarm : 

• Verlaat onmiddellijk de woonruimte 

• Gebruik van de lift bij brand is verboden. 

• Bij het afdalen van de trap, drum niet. Kom kalm en rustig de trap af. Geef elkaar een arm of een 

hand. 

• Volg de pictogrammen, hetzij het pictogram dat de uitgang aanwijst, hetzij het pictogram dat 

naar de nooduitgang wijst 

 

DE BRANDEVACUATIE ZAL OP GEPASTE TIJDE GEOEFEND WORDEN 

Bij iedere evacuatieoefening zal de verblijver dusdanig worden geassisteerd zodat de 

evacuatiemogelijkheden voor de verblijver duidelijk dienen te zijn. 

De richtlijnen die bij brand dienen te worden gevolgd, zijn duidelijk zichtbaar aangebracht op diverse 

plaatsen in de residentie. 

Het verzamelpunt bij een evacuatie bevindt zich aan het grasplein vooraan.  

 

Tot slot 

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen in het “Leeuwenhof” en samen met ons mooie en aangename 

momenten zult beleven. 

En vergeet niet, bij problemen kunt u steeds terecht bij de exploitant die u zo nodig zal 

doorverwijzen naar de betrokken hulpverleners.  

 

 

Opgemaakt te ………………………………………op datum van ………………………………… 

 

 

De cliënt     Afgevaardigde site Leeuwenhof 

 

 


