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Voorwaarden opname 
WZC de Plataan 

Meensesteenweg 74 – 8870 Izegem 
Tel. 051/33.80.22 
deplataan@zorgizegem.be 
Erkenningsnr wzc: CE978 
Erkenningsnr RVT: VZB376 

Erkenningsnr Centrum voor 

kortverblijf: KCE978 

 
 

Om in het woonzorgcentrum De Plataan te kunnen verblijven is een goedgekeurde 
aanvraag tot opname noodzakelijk. De belangrijkste voorwaarde voor opname is dat u in 
principe moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid kan hierop wel een uitzondering toestaan. 
 
 
Hoe verloopt nu die aanvraag tot opname? 

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht en behandeld door de sociale 
dienst. De maatschappelijk werker van de sociale dienst nodigt de kandidaat-bewoner en zijn 
familie uit in het WZC De Plataan of komt op huisbezoek. De maatschappelijk werker geeft de 
kandidaat-gebruiker alle informatie, maar zal daarnaast ook de nodige inlichtingen geven over 
de andere mogelijkheden tot hulpverlening. 

De maatschappelijk werker wordt belast met een administratief en financieel dossier 
onderzoek waarbij men zal vragen om o.a. volgende zaken voor te leggen: identiteitskaart, 
bankuittreksel van het pensioen en/of andere maandelijkse en/of jaarlijkse inkomsten, 
ziekenfondsgegevens, gegevens over de kinderen, familieleden of kennissen.(1) 
 
 
 Bij de opname sluit ZORG Izegem met de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger 
een schriftelijke opnameovereenkomst af. Indien de aanvrager over te weinig financiële 
middelen beschikt om de kosten te betalen, wordt een bevoegdheidsverklaring gevraagd aan 
het bevoegd steunverlenend centrum (OCMW). 
 

 Voor bijkomende informatie over de opname verwijzen wij u graag door naar onze 
sociale dienst op 051/33 80 30 of via email op onthaal.deplataan@zorgizegem.be .  
 
(1) De door ons verzamelde informatie is bestemd voor het interne gebruik van het wzc De Plataan. Overeenkomstig art. 10 van 
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op toegang tot deze gegevens en 
in overeenkomst met art.12 hebt u het recht om een verbetering van de onjuiste gegevens te vragen. 
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