Assistentiewoningen Guido Gezelle 1 en 2 – Langemeersstraat 29, 10-12 - 8500 Kortrijk
Tel.nr. 056/24 52 71- website: www.st-carolus.be

Informatienota bij aanvraag tot opname AW
De assistentiewoningen (AW) Guido Gezelle 1 en 2 leunen aan bij WZC St-Carolus, en zijn gegroeid
uit het initiatief van de congregatie van de Zusters van de Heilige Familie te Kortrijk.

1. De aanvraag tot opname
- Bij een eerste aanmelding of bij een eerste vraag om informatie ontvangt u deze ‘informatienota bij aanvraag tot opname’ en de folders van de assistentiewoningen. Voor verdere
inlichtingen over de werking, of voor een rondleiding kan U een afspraak maken met
mevr. Sandra Ravets, de woonassistent.
- Indien u op de wachtlijst wenst ingeschreven te worden, dienen eerst een inlichtingenblad en
een BEL-profielschaal ingevuld te worden. Aan de hand van deze documenten wordt een
inschrijving op de wachtlijst vervolledigd.
De BEL-profielschaal geeft weer in hoeverre iemand nog zelfstandig instaat voor dagelijkse
activiteiten, zoals huishoudelijke taken en lichamelijke zorgen.
Het inlichtingenblad is nodig om een aantal administratieve gegevens te registreren. Op dit
formulier wordt eveneens kenbaar gemaakt dat de ondergetekenden zich akkoord verklaren
met de voorwaarden voor opname:
-

domiciliëring van de verblijfsnota (dit betekent dat de maandelijkse rekening automatisch
via de bankrekening betaald wordt)

-

het vastleggen van een waarborg ter waarde van 30 maal de dagprijs: dit bedrag wordt op
een waarborgrekening gestort, waarop WZC St-Carolus een blokkeringsrecht heeft. Dit
bedrag dient om eventuele schade aan de kamer te vergoeden, en wordt vrijgegeven na het
verblijf van de bewoner in de instelling.

2. Het wachtlijstbeheer
Er wordt gestreefd naar een transparant opnamebeleid, met voor de gebruiker duidelijke regels inzake
registratie op de wachtlijst, wachtlijstbeheer en volgorde van opname.

Alle aanvragen worden strikt chronologisch behandeld volgens de datum van inschrijving en
volgens de voorkeur van de aanvrager voor een bepaald type van AW (1 of 2 slaapkamers).
De voorziening behoudt zich het recht voor om bepaalde kandidaat-bewoners (nl. (schoon)ouders
van een medewerker, of een familielid van een reeds opgenomen bewoner waarmee de bewoner
voorheen in gezinsverband leefde) een relatieve voorrang te verlenen.
Het indienen van een aanvraag houdt geen enkele verplichting in. Op het moment dat een opname
wordt voorgesteld, heeft de aanvrager het recht te weigeren. In dat geval kan het dossier geannuleerd worden, of kan de aanvraag in de wachtlijst gehandhaafd blijven. Bij een tweede weigering
wordt het dossier op een aparte lijst geparkeerd. Het dossier kan dan slechts opnieuw geactiveerd
worden als men een nieuwe aanvraag doet, waarbij het achteraan op de wachtlijst wordt gezet.
Indien blijkt dat het zorgprofiel van de bejaarde niet toelaat om zelfstandig in een AW te
functioneren, kan de aanvraag worden ingeschreven op de wachtlijst van WZC Sint-Carolus, met
behoud van de oorspronkelijke datum van inschrijving.

Bewoners van de AW krijgen trouwens voorrang bij opname in WZC St-Carolus, indien na grondig
onderzoek zou blijken dat zij zich ondanks maximale ondersteuning en thuiszorg toch niet meer
kunnen handhaven in de assistentiewoning.

3. Wat is de kostprijs van een verblijf in een assistentiewoning ?
Voor een AW in Guido Gezelle 1:
de dagprijs van de woning omvat alle woonkosten, zoals water, elektriciteit, verwarming, een
brandverzekering (ook voor inboedel), en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale
polis). De dagprijs bedraagt op heden € 20,11 voor een alleenstaande en € 20,72 voor een
echtpaar.
In deze dagprijs zijn geen persoonlijke kosten inbegrepen. Onder deze persoonlijke kosten wordt
begrepen: maaltijden, schoonmaak van het appartement, kosten voor verpleegkundige, medische
en farmaceutische verstrekkingen, kosten voor was, telefoonkosten, TV-distributie, enz.
Voor een AW in Guido Gezelle 2:
de dagprijs van de woning omvat niet de kosten van water, elektriciteit, en verwarming, maar wel
de kost van een brandverzekering (ook voor inboedel), en een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (familiale polis). De dagprijs is verschillend naargelang de oppervlakte van de
woning, en varieert van € 17,58 tot € 25,29.
In deze dagprijs zijn geen persoonlijke kosten inbegrepen. Onder deze persoonlijke kosten wordt
begrepen: maaltijden, schoonmaak van het appartement, kosten voor verpleegkundige, medische
en farmaceutische verstrekkingen, kosten voor was, telefoonkosten, TV-distributie, enz.
Als bewoner heeft men de mogelijkheid om het middagmaal te gebruiken in de cafetaria van StCarolus. De kostprijs van een middagmaal bedraagt € 7,50. De maaltijd kan ook naar de AW
gebracht worden, de prijs daarvoor bedraagt € 8,50.

4. Werking
De AW Guido Gezelle bieden u de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, maar tevens met een
grote mate van veiligheid. In noodsituaties kan steeds een verpleegkundige gealarmeerd worden
via het oproepsysteem dat in elke kamer van de flat aanwezig is. Voor € 12,39 per maand kan ook
gebruik worden gemaakt van een draagbare noodknop. Daarnaast bestaan er (indien men dit
wenst) heel wat kansen tot ontmoeting met andere senioren uit de naburige assistentiewoningen.
Indien er nood is aan permanente verpleeg- of gezinshulp, kan dit worden opgenomen door een
door u gekozen thuiszorgorganisatie of een zelfstandig thuisverpleegkundige. Indien u dit wenst,
kan de woonassistent voor u deze interventies initiëren en coördineren.
Onze technische dienst staat ter beschikking voor het herstellen van kleine mankementen in de
flat. Met administratieve problemen kunt steeds bij de woonassistent of de dienst administratie.
De bewoners worden uitgenodigd voor een aantal ontspannings- of animatieactiviteiten die
doorgaan in WZC Sint-Carolus. Daarnaast worden soms ook exclusief voor de AW ontspanningsactiviteiten georganiseerd. De kapel en de eredienst zijn ook voor u ter beschikking. Jaarlijks wordt
er een uitstap gemaakt, samen met de bewoners van het WZC. In elk gebouw is ook een
gemeenschappelijke ruimte aanwezig, die u eventueel kan reserveren voor een familiefeest.
Voor verdere inlichtingen en een bezoek aan de instelling kan u steeds een afspraak maken met
Sandra Ravets, de woonassistent, op het nummer 056/24.52.69 of per e-mail naar
sandra.ravets@st-carolus.be.
Tevens kunt U ook onze website raadplegen: www.st-carolus.be
Wij hopen u met deze informatie van dienst geweest te zijn.
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