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Verhuisbeleid  
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 

 
 

1. Waarover gaat dit document? 
 

 Dit document geeft aan hoe wij als woonzorgcentrum uw aanvraag tot verhuis naar  
 wzc De Plataan behandelen: 

• welke voorwaarden wij daarbij hanteren; 

• hoe onze wachtlijsten werken; 

• hoe u uw aanvraag kan indienen, en wat er daarna gebeurt. 
 

2. Voorwaarden voor verhuis naar wzc De Plataan 
 

Leeftijd 

• Om naar WZC De Plataan te kunnen verhuizen dient men 65 jaar te zijn.  

• In De Plataan kunnen een beperkt aantal plaatsen ingenomen worden door personen 
van minder dan 65 jaar. De raad van bestuur van Zorg Izegem dient dergelijke opnames 
goed te keuren, en doet dit op basis van een gemotiveerd sociaal verslag.  
 
Woonplaats 

• Wzc De Plataan richt zich in eerste instantie tot inwoners van Izegem (= domicilie in 
Izegem). 

• U wordt gelijkgesteld met inwoners van Izegem: 
o wanneer u minimaal 15 jaar als volwassene in Izegem gewoond hebt; 
o wanneer u een familielid tot in de 2de graad hebt dat in Izegem is gedomicilieerd: 

een kind, kleinkind, (schoon-)broers of (schoon-)zus; 
o of wanneer uw mantelzorger in Izegem is gedomicilieerd. 

• Uitzonderingen op deze voorwaarde kunnen toegestaan worden door de raad van 
bestuur van Zorg Izegem, op basis van een gemotiveerd sociaal verslag. 
 
Zorgbehoefte 

• U hebt een zorgbehoefte waarvoor thuiszorg geen oplossing kan bieden, waardoor u 
niet langer thuis kan blijven wonen. 
 
Zorgkas 

• Bij ondertekening van de verblijfsovereenkomst dient uw zorgverzekering in orde te zijn 
en dient u aangesloten te zijn bij een zorgkas. Tijdens uw verblijf dient u verder 
aangesloten te blijven. 
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3. Een aanvraag indienen. 
 

• U kan uw aanvraag op volgende wijze indienen: 
o telefonisch: 051/ 338022 
o schriftelijk: WZC De Plataan, Meensesteenweg 74, 8870 Izegem 
o per email: onthaal.deplataan@zorgizegem.be 
o door langs te gaan in De Plataan, na afspraak. 

• Alle documenten hierrond zijn terug te vinden op www.izegem.be/zorg/wzc-de-plataan  

• Elke aanvraag wordt individueel behandeld door de sociale dienst van wzc De Plataan. 
 

4. Preventieve en actieve wachtlijsten 
 

Preventieve wachtlijst 

• De preventieve wachtlijst is bedoeld voor wie zich louter uit voorzorg wil inschrijven op 
een wachtlijst, zonder wens tot onmiddellijke verhuis naar wzc De Plataan 
 
Actieve wachtlijsten 

• De actieve wachtlijsten omvatten de personen die effectief naar wzc De Plataan wensen 
te verhuizen. 

• Wzc De Plataan hanteert drie actieve wachtlijsten: 
o De actieve wachtlijst voor lichte zorgprofielen, = Katz-score O of A 
o De actieve wachtlijst voor zware zorgprofielen, = Katz-score B of C 
o De actieve wachtlijst voor de beveiligde afdeling, = Katz-score B, Cd of D met 

afgifte van een diagnostisch bilan dementie , opgemaakt door een bevoegde 
geneesheer-specialist. 

 

5. Activatie van de aanvraag 
 

• Activatie van uw aanvraag is de stap waarbij u ons laat weten op een actieve wachtlijst 
opgenomen te willen worden voor effectieve verhuis naar De Plataan.  
Wanneer u reeds op de preventieve wachtlijst stond – wat geen voorwaarde is – dan 
wordt u daarbij van de preventieve naar de actieve wachtlijst overgeplaatst. 
Vanaf dat moment kunnen wij de opmaak van uw verhuisdossier opstarten. 

• Uw voornemen tot activatie maakt u kenbaar aan de sociale dienst van wzc De Plataan: 
o hetzij persoonlijk of via een familielid/mantelzorger,  
o hetzij via een externe sociale dienst (ziekenhuis, thuiszorg, …) 

• Bij deze activatie dient ons steeds uw recente Katz-score bezorgd te worden. 

• De datum van activatie bepaalt de volgorde op de actieve wachtlijst.  
 

6. Behandeling van de aanvraag 
 

• Na de activatie neemt de sociale dienst van WZC De Plataan contact op met de 
kandidaat-bewoner of zijn contactpersoon, in functie van de opmaak van de opname- 
overeenkomst en van het financieel dossier.  
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Meer informatie vindt u terug in ons financieel reglement en de daarbij horende bijlage 
met veelgestelde vragen, en ook in onze afsprakennota. Al deze documenten zijn terug 
te vinden op de website van De Plataan, of kunnen ter plekke bekomen worden. 

• Wanneer het dossier van de kandidaat-bewoner compleet is, wordt het ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Zorg Izegem, vertegenwoordigd door de 
voorzitter.  

o Het bericht vanwege de sociale dienst van De Plataan dat de verhuis naar WZC 
De Plataan kan doorgaan, geldt als kennisgeving van goedkeuring door de Raad 
van Bestuur.  

o Indien u nog niet meteen na de goedkeuring kan verhuizen naar De Plataan, of 
indien uw dossier niet werd goedgekeurd, wordt u schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de beslissing. 

 

7. De opnamelijsten 
 

• Van zodra een aanvraagdossier compleet is én goedgekeurd is door de raad van 
bestuur, wordt de kandidaat-bewoner opgenomen op een opnamelijst. 

• Dit houdt in dat enkel nog een kamer dient vrij te komen om effectief naar De Plataan te 
kunnen verhuizen. 

• In navolging van de drie actieve wachtlijsten zijn er ook drie opnamelijsten: 
o De opnamelijst voor lichte zorgprofielen, = Katz-score O of A 
o De opnamelijst voor zware zorgprofielen, = Katz-score B of C 
o De opnamelijst voor de beveiligde afdeling, = Katz-score B, Cd of D met 

diagnostisch bilan dementie. 
 

8. Invulling van vrije kamers – voorrangsregels 
 

• De invulling van vrije kamers gebeurt in functie van een optimale zorggraad binnen wzc 
De Plataan: 

o In De Plataan wordt een bezetting van 85% bewoners met een zwaar zorgprofiel 
en maximum 15% bewoners met licht zorgprofiel nagestreefd.  

o Een vrije kamer wordt bijgevolg ingenomen door de kandidaat-bewoner die als 
eerste gerangschikt staat op de opnamelijst met de gezochte zorgprofielen. 

o Deze beoordeling gebeurt door de sociale dienst en de directie van wzc De 
Plataan. 

• Gezinshereniging is de opname van een kandidaat-bewoner wiens partner reeds eerder 
naar wzc De Plataan is verhuisd: 

o gezinshereniging geeft voorrang binnen de betreffende actieve wachtlijst … 
o … op voorwaarde dat voldaan is aan de beoogde gemiddelde zorggraad van WZC 

De Plataan van 85% bewoners met een zwaar zorgprofiel.  
o Dit kan dus betekenen dat een kandidaat-bewoner met een zwaar zorgprofiel 

voorrang krijgt op een partner van een bewoner die al in ons WZC woont omdat 
in voorkomend geval deze partner een te licht zorgprofiel heeft.  
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9. Weigering van de verhuis. 
 

• Indien de verhuis naar WZC De Plataan niet kan plaatsvinden omwille van medische 
redenen, heeft dit geen invloed op de rangorde van de actieve wachtlijst. 

• Indien de verhuis naar WZC De Plataan op initiatief van de kandidaat-bewoner (of diens 
contactpersoon) voor een andere dan medische reden wordt geweigerd, verliest de 
kandidaat zijn/haar plaats op de actieve wachtlijst. De datum van weigering geldt dan 
als datum van activatie en komt bijgevolg chronologisch onderaan de actieve wachtlijst 
te staan. 
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