
1.1 Wachtlijstreglement 
 
 Aanvraag 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in de vergadering van 5 juli 2016 het reglement over de 
opstelling van de wachtlijsten voor opname in wzc “De Meers” goedgekeurd.  
 

1. U kan zich inschrijven op de wachtlijst voor opname in wzc De Meers na contact met één van 
onze maatschappelijk werkers. 

2. Kandidaat bewoners worden bij aanvraag tot inschrijving gescreend door de maatschappelijk 
werker op het vlak van zorgbehoevendheid. Dit gebeurt aan de hand van de KATZ schaal. 
Deze screening leidt tot een rangschikking volgens een bepaald zorgprofiel zijnde score O, A, 
B, C of Cd. Scores O, A en D zijn ROB scores, score B, C en Cd zijn RVT scores. 
Enkel effectieve kandidaat bewoners met een B, C, Cd of D score kunnen ingeschreven 
worden op de wachtlijst van wzc De Meers.  

3. Indien u geen zorgen nodig hebt en nog zelfredzaam bent (KATZ score O en A), kan u zich niet 
inschrijven op de wachtlijst van wzc De Meers. Wij raden u aan u in te schrijven op de 
wachtlijst van residentie De Varent, assistentiewoning Coorenblomme of seniorenwoning De 
Kernelle. 

4. Afwijking van de hoger vermelde scores kan verkregen worden voor een sociale opname 
waarvoor 4 parameters dienen vervuld te worden: ernstige vereenzaming; zéér hoge leeftijd; 
erbarmelijke woonomstandigheden en een moeilijke thuissituatie. Daarenboven moet advies 
gegeven worden door de thuiszorgcoördinator. 

5. U kan maar op één wachtlijst ingeschreven worden, deze van wzc De Meers of deze van de 
serviceflats/assistentiewoningen. 

6. Wanneer er een plaats vrij komt in wzc De Meers zal een opname gebeuren in functie van de 
zorgbehoevendheid van de kandidaat bewoner en in functie van de afdeling waar een plaats 
vrij gekomen is. Dit houdt in dat kandidaat bewoners met de hoogste zorgnood eerst kunnen 
opgenomen worden. 
In de zorgflats wordt voorrang gegeven aan koppels die beiden zorgbehoevend zijn. 

7. Bij opname in kortverblijf krijgen gebruikers met een A profiel en een diagnose dementie  
voorrang op de gebruikers met een A profiel zonder diagnose dementie. 

8. Indien u op de wachtlijst staat en een opname weigert (met uitzondering voor de grootste 
kamers) wordt u geschrapt van de wachtlijst. Wenst u zich opnieuw in te schrijven op de 
wachtlijst dan dient u een nieuwe aanvraag te doen. Indien u echter omwille van een verblijf 
in het ziekenhuis een opname moet uitstellen, blijft u uw plaats behouden op de wachtlijst.  

9. Indien u een zeer complexe zorg behoeft of specifieke psychiatrische begeleiding nodig hebt, 
zal uw aanvraag behandeld worden door een team van experten dat zal nagaan of wij binnen 
de voorziening uw zorgvraag afdoende kunnen beantwoorden waarna door het bijzonder 
comité ouderenzorg een beslissing zal genomen worden. 

 
 
Voorrangsregeling 

- Bewoners van residentie De Varent, assistentiewoning Coorenblomme en seniorenwoning 
De Kernelle  indien hun lichamelijke of psychische toestand dit vereist. 

- Inwoners van Waregem en deelgemeenten. 
- Kandidaat bewoners waarvan de partner reeds in wzc De Meers woont, mits zij voldoen aan 

het gevraagde zorgprofiel. 
 


