
WONEN IN WOONZORGCENTRUM ZILVERLINDE 
Voor kandidaat-bewoners hanteert het woonzorgcentrum Zilverlinde een 

onderscheid op basis van zorgbehoevendheid. Enkel zwaar zorgbehoevende 

senioren voor wie alle mogelijkheden van thuiszorg zijn uitgeput komen in 

aanmerking voor effectieve opname. Senioren die zich eerder uit voorzorg 

aanmelden, komen op een wachtlijst. 

VOORWAARDEN  
Elke kandidaat-bewoner moet zich aanmelden en inschrijven.  

Dit zijn de geldende voorwaarden: 

- De kandidaat-bewoner heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt. Het OCMW 

kan hierop uitzonderingen toestaan. 

- De kandidaat-bewoner is gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw  

of heeft eerder al eens langer dan 5 jaar in Sint-Pieters-Leeuw gewoond  

of heeft een kind dat op het moment van inschrijving langer dan 5 jaar 

gedomicilieerd is in Sint-Pieters-Leeuw. 

Naargelang de zorgbehoevendheid komt een kandidaat-bewoner op een 

opnamelijst of op een wachtlijst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar 

persoon, ras, sociale status, politieke of religieuze overtuiging. 

Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of na een afspraak met de 

maatschappelijk assistente van het woonzorgcentrum. 

Volgende documenten moeten in orde worden gebracht: 

- het volledig ingevuld aanmeldingsformulier van WZC Zilverlinde 

- een kopie van de voorkant en van de achterkant van de identiteitskaart en 

een afdruk 

- een klevertje van de mutualiteit 

- adressen en telefoonnummers, eventueel e-mailadressen, GSM -nummers 

van kinderen, familie en/of contactpersonen, .. 

- naam en adres van de huisarts. 

Pas als al deze informatie volledig is, is de inschrijving effectief.  

DOSSIEROPVOLGING  
Iedereen die zich inschrijft, komt, naargelang de zorgbehoevendheid,  op  de 

opnamelijst of op de wachtlijst.  

 



WACHTLIJST 
Kandidaat-bewoners die zich uit voorzorg inschrijven en op dat moment nog 

zelfstandig kunnen wonen - al dan niet met thuiszorg – komen op de wachtlijst.  

Het is evenwel belangrijk een verandering in de graad van zorgbehoevendheid 

snel te melden aan de maatschappelijk assistente van het woonzorgcentrum! 

Wanneer voor de kandidaat-bewoner plots een dringende opname noodzakelijk 

wordt, wordt de inschrijving aangepast. De zorgbehoevende kandidaat komt dan 

op de opnamelijst te staan, ten hoogste op de vijfde plaats (zie verder). Op dat 

moment wordt ook een overzicht van alle inkomsten gevraagd.  

OPNAMELIJST 
De opnamelijst bestaat uit kandidaat-bewoners waarvoor een dringende opname 

zich opdringt doordat de zorgbehoevendheid sterk is toegenomen, de 

thuissituatie onaangepast is en de mogelijkheden van thuiszorg uitgeput zijn.  

De opnamelijst werkt met een vaste top 4. Een kandidaat-bewoner die op deze 

opnamelijst op de vierde plaats komt, is zeker van een opname. Vanaf de vijfde 

plaats wordt de opnamelijst chronologisch afgewerkt, de datum van inschrijving 

op de wachtlijst bepaalt de volgorde voor opname.  

Binnen de top 4 voldoet er steeds één kandidaat-bewoner aan de specifieke 

criteria van de zorg-oase Bloemenbos. 

Bewoners van Residentie Van Parys hebben voorrang indien zij voldoen aan de 

voorwaarden tot opname. 

Voor partners van bewoners wordt elke situatie afzonderlijk bekeken en  

onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een intern multidisciplinair overleg, met 

advies van de huisarts en indien beschikbaar het advies en in overleg met 

externe partners ( ziekenhuis, thuiszorgdiensten, … ). 

OPNAME 
Enkel kandidaat-bewoners die op de opnamelijst staan kunnen effectief worden 

opgenomen. 

Zwaar zorgbehoevend zijn is daarbij een doorslaggevende factor. 

Zorgbehoevendheid wordt gemeten aan de hand van de KATZ-schaal. In 

Zilverlinde zijn opnames uitsluitend mogelijk voor kandidaten met een D-B- of C- 

profiel. Meer informatie over deze schaal vindt u op de website van Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Een opname in het woonzorgcentrum Zilverlinde is maar mogelijk als blijkt dat 

voor de kandidaat-bewoner alle mogelijkheden van thuiszorg zijn uitgeput. Het is 

de maatschappelijk assistente die dit sociaal onderzoek uitvoert.  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=31050
http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=31050

