
 

1. INLEIDING  

▪ Allereerst danken de raad van bestuur, de 
directie, de medewerkers en de vrijwilligers je 
voor je interesse in onze organisatie. 

 

▪ De zorgverlening in onze organisatie voor een 
definitieve opname in één van onze 
woonzorgcentra (WZC) of deelname in het 
centrum voor dagverzorging (CDV) start met een 
inschrijving op de wachtlijst. 
 

▪ Bij opname in het centrum voor kortverblijf 
(CVK) wordt er met een reservatiesysteem 
gewerkt. 

 

▪ De aangesloten gemeenten van VitaS zijn: Peer, 
Oudsbergen, Hechtel-Eksel, Beringen en 
Leopoldsburg 

 

2. ANTWOORD OP DE ZORGVRAAG  

▪ Wens je ingeschreven te worden voor een 
opname in het WZC of in CVK, dan kan je je 
vraag stellen aan Vera De Coene (011/49 00 67) 
of Carolien De Graaf (011/49 26 12) of Christa 
Janssen (011/49 26 52) of Huguette Schrooten 
(011/49 26 31) of Cindy Roggen (011/44 92 66). 
Je kan hen ook mailen via opname@vitas.be Zij 
zullen trachten een gepast antwoord te geven 
op je zorgvraag.  
 

▪ Wens je ingeschreven te worden als gebruiker 
van ons CDV, dan kan je je vraag stellen aan 
onze coördinatoren Marleen Heynickx, Charlotte 
Doucé, Anja Martens, Mieke Ceelen of Annelies 
Reekmans.  
✓ CDV De Hortus te Peer: 011/49 26 16 
✓ CDV De Graankorrel te Oudsbergen: 011/49 

26 36  
✓ CDV De Kiosk in Leopoldsburg: 011/49 00 68 
✓ CDV De Bolster te Hechtel-Eksel:011/49 26 56 
✓ CDV Corsala te Beringen: 011/44 92 68 

3. WACHTLIJST  

3.1 WOONZORGCENTRUM (WZC) REIGERSVLIET, 
KLOOSTERHOF, HET PERREHOF, DEN BOOGERD EN 
CORSALA 
▪ Documenten nodig om ingeschreven te worden  

op de wachtlijst van het WZC: 
✓ correct ingevuld inschrijfformulier 
✓ recente en ondertekende Katz-schaal 
✓ bevoegdheidsverklaring van het betrokken 

OCMW  
✓ adreshistoriek van de kandidaat-bewoner (via 

gemeente verkrijgbaar) 
✓ kopie identiteitskaart kandidaat-bewoner 

 
▪ Naast de chronologische volgorde wordt er rekening 

gehouden met de volgende criteria: 
✓ Kandidaat-bewoners met een hogere 

mate van zorgbehoevendheid (B/C/Cd-profiel 
op Katz-schaal) krijgen voorrang. Wijzigingen 
in het zorgprofiel meld je daarom best aan 
Vera, Carolien, Christa, Cindy of Huguette. 

✓ De adreshistoriek m.b.t. het wonen in 1 van de 
4 aangesloten gemeenten. 
 

▪ Actieve inschrijving: je geeft aan vrijwel onmiddellijk 
klaar te zijn om te verhuizen wanneer er een kamer 
voor je vrijkomt. Je wordt gecontacteerd zodra je aan 
de beurt bent. Indien je voldoet aan alle 
voorwaarden kan de opname ingepland worden.  
 

▪ Preventieve inschrijving: Je kan je uit voorzorg 
inschrijven op deze wachtlijst. Van zodra je dan 
effectief opgenomen wil worden, laat je dit weten 
aan Vera, Carolien, Christa, Huguette of Cindy. 
Hiertoe hebben zij een nieuwe ingevulde en 
ondertekende Katz-schaal van je nodig. Rekening 
houdend met de oorspronkelijke inschrijfdatum en 
de graad van zorgbehoevendheid word je op de 
actieve wachtlijst ingevoegd. 

 
3.2 CENTRUM VOOR DAGVERZORGING (CDV) DE 
HORTUS, DE GRAANKORREL, DE KIOSK, DE BOLSTER EN 
CORSALA 

▪ Krijgen in eerste instantie voorrang: gebruikers 
die veel zorgverlening (die wij kunnen bieden) 
nodig hebben  

 

▪ Krijgen in tweede instantie voorrang: gebruikers, 
wonende in 1 van de 4    

       aangesloten gemeenten, die zelf  
       instemmen met een deelname of 
       waarvan dit kan worden verondersteld, als 
       zij dit niet (meer) kunnen uiten. 
 

▪ Krijgen in derde instantie voorrang: 
       gebruikers die reeds op de wachtlijst van  
       het woonzorgcentrum staan. 
 

▪ Tot slot: gebruikers die het eerst ingeschreven 
zijn. 

4. CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF (CVK) HET PERREHOF, 
KLOOSTERHOF, DEN BOOGERD, REIGERSVLIET EN 
CORSALA 

▪ De opname in CVK is steeds voor beperkte duur: 
maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 
90 dagen op jaarbasis per CVK. 
 

▪ Hier is er geen wachtlijst, maar wordt er gewerkt 
met een reservatiesysteem. Er wordt een 
volgorde gerespecteerd op basis van datum van 
reservatie. 
 

▪ De aanvraag tot reservatie kan: 
   - telefonisch op 011/49 26 12 (Carolien) of   
      011/49 00 67 (Vera) of 011/49 26 52  
     (Christa) of 011/49 26 31 (Huguette) of  
     011/44 92 66 (Cindy) 
   - per email opname@vitas.be 
 

 

 

mailto:opname@vitas.be


 
 

5. BELANGRIJKE OPMERKINGEN        

▪ Wat indien de kandidaat-bewoner aan de beurt 
is voor een opname, maar beslist om niet 
opgenomen te worden? 
Dan verhuist het dossier naar de laatste  
plaats van de actieve wachtlijst en moet de 
kandidaat-bewoner wachten totdat hij opnieuw 
aan de beurt is voor een opname. 

 
▪ Bewoners of gebruikers met besmettelijke 

ziekten kunnen pas geholpen worden na een 
intern overleg tussen de huisarts van de 
bewoner of gebruiker, de coördinerend en 
raadgevende arts van het woonzorgcentrum, de 
zorgcoördinator en de directie. 
 

▪ Het zorgprofiel van iedere kandidaat- 
bewoner op de wachtlijst kan gecontroleerd  
worden. Er zal dan een bezoekje gebracht  
worden waarbij de mate van zorgbehoevendheid 
gecontroleerd wordt en er kan een Mini Mental 
State (MMSE) afgenomen worden. 

 
▪ Je dient er rekening mee te houden dat er steeds 

een wachttijd is voor zowel een definitieve 
opname in één van de WZC als voor deelname in 
één van de CDV. Een versnelde opname ten 
gevolge van een crisissituatie is in principe niet 
mogelijk. 
 

▪ Wat de dagprijzen van ieder verblijf betreft, deze 
kan je terugvinden op onze website 
www.vitas.be onder zowel de diverse 
dienstverleningsvormen als onder de 
desbetreffende campussen. 
 
 

 

 

Wens je graag nog bijkomende informatie 
of wil je eens een bezoek brengen, 
neem dan zeker contact op: 
 
met onze campussen: 

Peer WZC-CVK Het Perrehof 

 CDV De Hortus 

     Rode Kruisstraat 25         011/49 26 00 

Oudsbergen WZC-CVK Kloosterhof 

 CDV De Graankorrel 

     Kantonnierstraat 6          011/49 26 20 

Hechtel-Eksel WZC-CVK Den Boogerd 

 CDV De Bolster 

     Nieuwstraat 17                011/49 26 40 

Leopoldsburg WZC-CVK Reigersvliet 

 CDV De Kiosk 
     De Wittelaan 3                 011/49 00 60 

Beringen                     WZC-CVK Corsala 
                                     CDV Corsala 
Pater Bellinkxstraat 40        011/44 92 00 

 

 
 of met onze organisatie VitaS:  
   adres      J.H. Leynenstraat 30 te 3990 Peer 
   tel     011/49 26 60 
   web  www.vitas.be 
   @      info@vitas.be 

 

 

 

FOLDER MET UITLEG OVER:  
 

✓ WACHTLIJST DEFINITIEVE OPNAME 
WOONZORGCENTRUM 

✓ WACHTLIJST CENTRUM VOOR 
DAGVERZORGING 

✓ RESERVATIESYSTEEM CENTRUM VOOR 
KORTVERBLIJF 

 

 
 

 

http://www.vitas.be/

