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1. ALGEMENE SITUERING 

- Beheer van de voorzieningen 

1.1. Het rustoord DE REIGER en het woon- en zorgcentrum ’t BLAUWHOF, 
respectievelijk gelegen Clement D’Hooghelaan 8 te 9140 Temse en 
Hospitaalstraat 37 te 9140 Steendorp, worden beheerd door het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Temse. 

- Verantwoordelijken 

1.2. Het OCMW heeft voor beide voorzieningen een dagelijks verantwoordelijke 
aangesteld. 
Deze dagelijks verantwoordelijken verzekeren de harmonieuze werking van 
de voorzieningen volgens de regels die door het OCMW zijn vastgesteld, en 
volgens de toegekende bevoegdheden. 

1.3. a) De beide voorzieningen nemen zowel valide, zorgenbehoevende als 
demente bejaarden op. 

b)  De beide voorzieningen werden door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap onder de volgende nummers erkend: 
- rustoord DE REIGER: CE 1266 (ROB1-afdeling) en VZB141 (RVT-

afdeling); 

- woon- en zorgcentrum ‘T BLAUWHOF: CE 348 (ROB-afdeling) en VZB 
415 (RVT-afdeling). 

c) De beide voorzieningen van het OCMW bieden dienstverlening waarbij de 
persoonlijke, filosofische, ideologische of godsdienstige overtuiging van 
elke resident volkomen geëerbiedigd wordt. 

                                                 
1 Rustoord voor bejaarden 



d) De directeur voor beide voorzieningen is de heer Sven Cockx; te bereiken 
Clement D’Hooghelaan 8 te 9140 Temse. 

- Basisreglement 

1.4. Dit reglement van orde bevat praktische inlichtingen alsook de nodige 
basisafspraken die elke resident aanbelangen. 

2. OPNEMINGSVOORWAARDEN 

- Wie kan opgenomen worden? 

2.1. - De ROB-bedden staan ter beschikking van ouderen vanaf 60 jaar, die om 
gezondheids- en/of sociale redenen niet langer, in normale omstandigheden, 
na onderzoek van de thuiszorgmogelijkheden, verder thuis kunnen blijven. 

- De RVT-bedden staan ter beschikking van langdurig verzorgingsbehoeftige 
ouderen vanaf 60 jaar, die niet volledig kunnen herstellen m.b.t. de 
noodzakelijke dagelijkse levenshandelingen en voor wie, na onderzoek van 
de thuiszorgmogelijkheden, opname in een RVT-woongelegenheid nodig 
blijkt. Zij dienen aan de wettelijk voorziene RVT-normen te beantwoorden. 

- Demente bejaarden kunnen bovendien terecht in de daarvoor voorziene 
gesloten afdelingen. 

- Behandeling van de vraag tot opname/overeenkomst 

2.2.  a)  Elke aanvraag tot opneming wordt individueel onderzocht en behandeld 
door het orgaan van het OCMW dat ervoor bevoegd is, met name het 
Bijzonder Comité der Bejaardenvoorzieningen. 

b)  De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand 
administratief, financieel, sociaal en medisch onderzoek, waaruit blijkt 
dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende 
mogelijkheden van hulpverlening, o.m. thuiszorg en de eraan verbonden 
kosten. Dit moet blijken uit een verslag opgemaakt door de 
maatschappelijk werk(st)er. 

c)  De aanvrager dient zich daarom bij de aanvraag te onderwerpen aan een 
onderzoek van zijn sociale, medische, administratieve en financiële 
toestand.  Hij/zij verbindt zich om de juiste inlichtingen te geven, de 
eventuele latere wijzigingen mee te delen alsmede de passende 
volmachten te tekenen. 

2.3. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen sluit het OCMW alvorens 
tot de opneming over te gaan een schriftelijke overeenkomst af met de 
residenten of met de personen of instanties die namens hen optreden.  
Daarin worden onder meer de financiële voorwaarden nader gespecificeerd: 
verblijfskosten begrepen in de dagprijs, verblijfskosten die supplementair 
aangerekend worden. 

2.4. De personen die een aanvraag tot opname indienen moeten aan de volgende 
vereisten op datum van opname voldoen: 



a)  Zij moeten in principe de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. Het OCMW 
kan hierop uitzonderingen toestaan; 

b)  Zij moeten zich vooraf door een arts naar keuze laten onderzoeken om 
een op radiologisch onderzoek gesteund medisch verslag voor te leggen.  
Daarbij dient ook aangetoond dat zij niet door een besmettelijke ziekte 
zijn aangetast. Zij dienen tevens een medisch verslag inzake hun 
algemene toestand te bezorgen. 

 Het OCMW kan desgevallend vragen op zijn kosten een aanvullend 
medisch onderzoek te ondergaan teneinde te kunnen oordelen of de 
lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van die aard is dat de 
voorziening aan de aanvrager niet de passende zorgen zou kunnen 
verstrekken; 

c)  Zij dienen tevens een medicatiefiche te overhandigen; 

d)  Zij dienen zich ertoe te verbinden in de mate van de financiële middelen 
waarover zij beschikken alle kosten die uit hun verblijf voorspruiten te 
betalen zoals dit nader gespecificeerd is in de vooraf afgesloten 
individuele overeenkomst. 

2.5. In de voorzieningen worden bij voorrang de inwoners van de fusiegemeente 
Temse opgenomen. Is er plaats beschikbaar dan kan het OCMW hierop 
afwijkingen toestaan. Het OCMW zal zich de dekking van de 
onderhoudskosten van deze personen verzekeren door van het OCMW van 
hun woonplaats een waarborg te eisen.  
Een bijzondere voorrangsregeling geldt ook voor de residenten van het 
serviceflatgebouw RESIDENTIE ELISABETH. 

3. OPNEMINGSMODALITEITEN 

3.1. De dagelijks verantwoordelijken organiseren het degelijk onthaal van de 
nieuwe resident.  Daarbij worden zowel de kinderen en/of familieleden, de 
personeelsleden, als de aanwezige residenten betrokken. 

3.2. a)  De resident krijgt de accommodatie ter beschikking die het best bij 
zijn/haar behoeften en gezondheidstoestand past. 

b)  De resident krijgt de beschikking over een bemeubelde kamer, waarvan 
inventaris als bijlage van de individuele overeenkomst. 
Voor het overige mag de resident, in de mate van het mogelijke de 
hem/haar toegewezen kamer naar eigen smaak inrichten, evenwel 
rekening houdend met de eisen van veiligheid en hygiëne. 

c)  Ten allen tijde behoudt de dagelijks verantwoordelijke van iedere 
voorziening het recht om bepaald meubilair of persoonlijke goederen van 
de resident binnen de voorziening te weigeren. 

d)  Voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen, 
kan het OCMW geen verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke 
goederen/persoonlijk meubilair van de resident. 



3.3. De dagelijks verantwoordelijke vergewist er zich van dat de formaliteiten 
inzake en gepaard gaande met de woonstverandering (o.a. mutualiteit, 
pensioenkas, enz.) tijdig in orde gebracht worden. 

3.4. Behoudens zijn/haar uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen mag aan 
de resident geen andere kamer worden toegewezen dan die welke hem/haar 
bij de opneming toegekend werd. 
Het nummer van de kamer welke hem/haar wordt toegewezen bij de 
opname, wordt vermeld in de individuele overeenkomst. 

  Bij verandering van kamer zal een bijlage, met vermelding van het nieuwe 
kamernummer, aan de individuele overeenkomst worden gehecht. 
Deze bijlage zal aan hem/haar tegen ontvangstbewijs worden overhandigd. 

  Een resident kan een andere kamer vragen indien hij/zij dat wenst. Een 
forfaitaire prijs zal hierbij worden aangerekend. Het bedrag wordt 
vastgesteld door het OCMW. 

3.5. Er wordt een individuele steekkaart opgesteld met de volledige identiteit 
van de resident, eventueel de naam van de huisarts, evenals de naam, het 
adres en het telefoonnummer van de persoon die ingeval van nood moet 
verwittigd worden. 
De betrokkene kan vragen op die fiche ook zijn/haar godsdienstige of 
filosofische overtuiging te vermelden. 

4. MODALITEITEN AANGAANDE HET ONTSLAG/HET BEËINDIGEN VAN DE 
OVEREENKOMST 

4.1. De resident mag niet uit de voorziening ontslagen worden tenzij wegens 
gedragingen die zwaar storend zouden zijn voor de mederesidenten of voor 
de voorziening zelf of om reden van overmacht.  De betrokkene of zijn/haar 
vertegenwoordiger dient, indien hij/zij dit wenst, vooraf gehoord te worden 
door het orgaan van het OCMW dat voor de opneming bevoegd is. 

4.2. Indien naar het oordeel van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de 
behandelende arts de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van 
de resident van die aard is dat een definitieve overplaatsing naar een 
passende voorziening geboden is, verbindt de voorziening zich ertoe te 
zorgen voor een passend verblijf. 
 Dit gebeurt in overleg met de bejaarde en/of met de personen of de 
instantie die voor zijn/haar opneming instaan. 

4.3. Het staat iedere resident vrij de voorziening definitief te verlaten mits de 
voorziening minstens dertig (30) dagen vóór de datum van vertrek daarvan 
schriftelijk te verwittigen. 

 

4.4. De resident zal ook ontslagen worden wanneer hij/zij zich schuldig maakt 
aan een zware fout op vlak van zijn/haar verbintenis tot betaling van de 
kosten die met zijn/haar verblijf gepaard gaan. 

 



5. VERBLIJFSMODALITEITEN 

- Principe 

5.1. Iedere resident gaat in principe vrij in en uit de voorziening, tenzij hij/zij 
opgenomen is op een gesloten afdeling. Om de organisatie en 
dienstverlening vlot te laten verlopen wordt hem/haar gevraagd zich te 
houden aan een aantal afspraken en zich te schikken naar de uurregeling van 
verpleging, verzorging, onderhoud, alsook maaltijden. Deze uurregelingen 
zullen op de gepaste wijze meegedeeld worden.  De residenten dienen het 
personeel de gelegenheid te geven om zich op een normale wijze van hun 
taak te kwijten. 

- Afwezigheid tijdens de dag 

5.2. Om de rust en de veiligheid in de gebouwen te verzekeren, worden de 
deuren gesloten om 20 uur. Residenten die later wensen terug te komen, 
dienen aan te bellen. 

 

- Langdurige afwezigheid, reservatieregeling 

5.3. Wanneer de resident elders overnacht of voor meer dagen zijn/haar kamer 
verlaat (familiebezoek, opname in ziekenhuis) wordt hij/zij verzocht de 
kamer af te sluiten, de dagelijks verantwoordelijke van de voorziening 
daarvan op de hoogte te brengen, en zijn/haar sleutel bij deze laatste om 
veiligheidsredenen in bewaring te geven. 
De dagelijks verantwoordelijke kan aldus deze afwezigheid registreren. 
Indien mogelijk geeft de resident een adres of een telefoonnummer op waar 
hij/zij kan bereikt worden. 
Indien het OCMW een ziekenhuisrekening en rekeningen voor vervoer naar en 
van de verpleeginstellingen van een resident betaalt (omdat bijvoorbeeld de 
betrokkene ten laste ligt van het OCMW), dan zal aan het OCMW toekomen: 
-  de tussenkomsten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, of 

andere wettelijke regelingen; 
- de tegemoetkomingen van aanvullende verzekeringen waarvan het OCMW 

de bijdrage ten laste heeft genomen; 

- Bezoek 

5.4. De resident kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de daartoe 
ter beschikking staande lokalen. 
Uit praktische overwegingen worden de deuren van de rustoorden gesloten 
tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens. Indien nodig kan men de 
nachtbel gebruiken. 
Indien de resident bezoek ontvangt op zijn/haar kamer, worden de 
bezoekers evenwel verzocht het personeel bij de uitvoering van hun taak 
niet te hinderen en op eenvoudig verzoek de kamer te verlaten. 

 



- Hinderlijk lawaai 

5.5.  De residenten, bezoekers en personeel wordt gevraagd de rust in de 
voorziening niet te verstoren.  Gedurende de uren tussen het middagmaal en 
14 uur en na 21 uur 30 worden alle geruchten en lawaai vermeden (ook van 
radio- en televisietoestellen). Bij het gebruik van muziekinstrumenten, 
radio’s en televisietoestellen moet men er voortdurend op bedacht zijn de 
mederesidenten geen hinder te veroorzaken en vooral niet tijdens de uren 
waarop stilte wordt gevraagd. 

- Maaltijden 

5.6. De directie zorgt ervoor dat iedere resident, gezonde afwisselende en 
voldoende voeding ontvangt, die bovendien aangepast is aan de 
gezondheidstoestand van de bejaarde en aan de door de arts aangegeven 
dieetvoorschriften. 

 In het belang van hun eigen gezondheid wordt het de residenten sterk 
ontraden, voedsel van buitenuit mee te brengen of de eetmalen aan te 
vullen. 
 De residenten mogen geen verkeerd gebruik maken van alcoholische 
dranken.  Zij mogen in hun kamer geen bederfelijke waren bewaren. Het 
bezit van kooktoestellen op de kamer (excl. waterkoker en koffiezettoestel) 
is niet toegelaten. De residenten mogen geen maaltijden koken op de kamer. 

  De spijskaart wordt op zijn minst één dag vooraf meegedeeld. 

5.7. De maaltijden worden als volgt opgediend: 

- ontbijt : tussen 07 uur 30 en 08 uur 
- middagmaal  : tussen 11 uur 30 en 12 uur 30 
- avondmaal  : tussen 17 uur 00 en 18 uur 

Tussen 13 uur 30 uur en 14 uur 30 wordt koffie of thee opgediend. 

5.8. a) De maaltijden kunnen gebruikt worden in de eetzaal of in de kamer van de 
resident en dit in overleg met de dagelijks verantwoordelijke. 

 b) De dagelijks verantwoordelijke moet worden ingelicht wanneer een 
opgenomen persoon de maaltijden buiten de voorziening neemt of van zin 
is de nacht elders door te brengen. 

- Hygiëne 

5.9. a) Minstens éénmaal in de week wordt een bad genomen.  Dit gebeurt met de 
hulp van het verplegend of verzorgend personeel. De 
dienstverantwoordelijke van de verpleging en verzorging zorgt ervoor dat 
iedereen geregeld vers ondergoed en bovenkledij draagt en dat het vuil 
wasgoed wordt opgehaald. Het beddengoed wordt tenminste om de 
veertien dagen, en telkens als zulks nodig is, ververst. 

b) De residenten zijn er toe gehouden de door het personeel op het stuk van 
hygiëne gegeven richtlijnen (baden, verversing van het ondergoed, 
beddengoed, verzorging van kleding, voet- en haarverzorging) strikt na te 
komen. 



c) Een grondige kuis der kamers wordt minstens éénmaal per week gedaan 
door het OCMW-personeel en minstens éénmaal per jaar grote schoonmaak 
en het reinigen van de kasten. 

d)  In rustoord De Reiger en in woon- en zorgcentrum ’t Blauwhof staat een 
door het OCMW-Temse aangeduide firma in voor het onderhoud van het 
linnen en voor het onderhoud van de persoonlijke kledij van de resident. 

 
Het onderhoud van de persoonlijke kledij van de resident door deze 
externe firma is niet verplicht. Indien gewenst kunnen familieleden of 
andere aanverwanten van de resident zelf hiervoor instaan.  

 
Indien de resident evenwel nalaat zijn bevuilde persoonlijke kledij binnen 
de week te laten wassen, kan het personeel deze bevuilde persoonlijke 
kledij op kosten van de resident en dit volgens de modaliteiten 
opgenomen in de individuele opnameovereenkomst door deze aangeduide 
firma laten wassen.” 

 
e) Bij opname zullen de voorzieningen zelf instaan voor het labelen van het 

persoonlijk linnen/kledij. Hiertoe zal een éénmalige forfaitaire prijs 
worden aangerekend. Het bedrag wordt vastgesteld door het OCMW. Niet 
getekende kledij dient eerst aan de dienstverantwoordelijke van de 
verpleging en verzorging bezorgd te worden, zodat het kan worden 
gelabeld. 

5.10. Om de netheid en de hygiëne te bevorderen: 
- zullen demente bejaarden slechts roken onder begeleiding; 
- is het aan te raden iedere dag bed en kamer goed te verluchten; 
- moet men waken over de orde en de netheid van de gemeenschappelijke 
lokalen en van alle plaatsen, inzonderheid W.C.’s en badkamers; 

- zijn er principieel geen huisdieren toegelaten. 

5.11. Er wordt nauwgezet gelet op de naleving van deze hygiënische 
voorschriften. 
De niet-naleving ervan kan immers storend inwerken op de relaties en het 
samenleven van de residenten van de voorziening. 

6. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORGEN 

6.1. Aan de residenten worden alle zorgen verstrekt die hun gezondheidstoestand 
vereist en wordt de nodige hulp geboden bij de dagelijkse handelingen van 
het leven. 

6.2. Zoals wettelijk opgelegd wordt voor elke resident een verpleegkundig en 
medisch dossier bijgehouden inzake de verpleging en verzorging, de 
medische voorschriften en richtlijnen, hun uitvoering e.d. 

  Het beroepsgeheim wordt strikt geëerbiedigd. 
Het verpleegkundig dossier wordt ingevuld door het verpleegkundig en het 
verzorgend personeel en door de (eventueel zelfstandige) paramedici. Het 
dient minimaal maandelijks geviseerd te worden door de huisarts. Het 



medisch dossier dient ingevuld te worden door de behandelende huisarts. 
Ingeval een behandelende huisarts of een zelfstandige paramedicus niet aan 
deze verplichtingen voldoet, zal aan de resident schriftelijk gevraagd 
worden om een andere huisarts of paramedicus aan te duiden. Bij weigering 
door de resident is de voorziening niet verantwoordelijk voor de eventuele 
gevolgen die aan deze tekortkoming kunnen te wijten zijn. 

6.3. a) De werking van de huisartsen in de voorzieningen wordt geregeld in het 
“Reglement van inwendige orde dat de relatie tussen de voorziening en de 
huisartsen regelt”. 

De vrijheid van keuze van arts wordt verzekerd voor zover de arts 
bovengenoemd reglement naleeft en de nodige informatie en richtlijnen 
tijdig doorgeeft die vereist zijn om het hiervoor vermeld wettelijk 
verplicht dossier bij te houden.  Voor zover de resident toch verder een 
beroep doet op de arts die op dit vlak in gebreke blijft, wijst de 
voorziening alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de 
zorgenverstrekking. 

b) Ook voor de paramedische zorgen, die niet door de voorziening verstrekt 
worden, geldt het principe van de vrije keuze, onder de beperkingen sub 
6.2. vermeld. 

c) De resident wordt aangeraden niet te gemakkelijk van huisarts te 
veranderen. De verantwoordelijke van de verpleging dient van een 
verandering onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

d) Het OCMW houdt zich het recht voor om de geestelijke en fysische 
gezondheidstoestand te volgen en daartoe de nodige schikkingen te laten 
treffen door haar aangestelden, o.a. door een arts te raadplegen. 

6.4. a) De medicatie wordt in principe verstrekt door het verplegend personeel 
van de voorziening. 

De resident die het wenst, kan zijn/haar medicatie op de kamer 
bijhouden, mits de behandelende arts hiertegen geen bezwaar heeft en 
dit schriftelijk bevestigt. In dit geval wijst de voorziening evenwel alle 
verantwoordelijkheid af (o.a. inzake het voorschrijven, afhalen, bewaren, 
toedienen ervan). 

b) De resident dient zelf de kosten van de medicatie alsmede de eventuele 
remgelden op doktershonoraria te dragen. 

7. INSPRAAK EN ONDERZOEK VAN SUGGESTIES EN KLACHTEN VAN RESIDENTEN 

7.1. a) Binnen elke voorziening functioneert een bewonersraad die minimaal 
éénmaal per trimester vergadert. 
Elke resident van de voorziening kan er in principe deel van uitmaken.  
Indien de samenstelling van de bewonersraad evenwel beperkt wordt zal 
de nominatieve lijst van de leden van de bewonersraad, evenals elke 
wijziging ervan, op een goed zichtbare plaats worden uitgehangen. 



b) Binnen elke voorziening wordt eveneens een familieraad georganiseerd 
die in principe door een vertegenwoordiger of familielid van elke 
dementerende resident kan bijgewoond worden. De familieraad wordt 
minimaal éénmaal per semester samengeroepen. 
Indien de samenstelling van de familieraad evenwel beperkt wordt, zal de 
nominatieve lijst van de leden, evenals elke wijziging ervan, op een goed 
zichtbare plaats worden uitgehangen. 

7.2. De bewonersraad en/of familieraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijks verantwoordelijke van de 
voorziening over alle aangelegenheden die de algemene werking van de 
voorziening betreffen.  Van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat 
ter inzage ligt van de residenten.  Een exemplaar van dit verslag wordt 
bezorgd aan de dagelijkse verantwoordelijke van de voorziening. 
De dagelijkse verantwoordelijke en het personeel kunnen uitgenodigd 
worden om de vergaderingen bij te wonen. 

7.3. Suggesties, bemerkingen en klachten kunnen worden genoteerd in een 
register “Suggesties en klachten”. 

7.4. Opmerkingen, bezwaren en klachten kunnen ook meegedeeld worden aan de 
heer Sven Cockx, directeur voor beide voorzieningen. 

7.5. Aan de indiener van een klacht wordt uiterlijk binnen de dertig 
kalenderdagen het gevolg dat aan de suggestie of klacht gegeven wordt 
meegedeeld. 

7.6. Het register en de verslagen worden op eenvoudige vraag ter inzage gegeven 
aan de bewoners- en/of familieraad van de voorziening. 

7.7. Klachten worden binnen het OCMW via de klachtenprocedure afgehandeld. 
Aan de hand van deze klachtenprocedure wenst het OCMW te werken aan 
zowel interne als externe kwaliteitsverbetering. Het OCMW wil een klacht 
niet als een negatief punt ervaren, maar als een middel om naar deze 
kwaliteitsverbetering te streven. 

8. MAATREGELEN VAN ALGEMEEN BELANG 

- Brandveiligheid 

8.1. Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen is het nodig dat de 
residenten van de voorziening een bijzondere inspanning leveren om alles te 
vermijden wat brandgevaar kan opleveren. 

  Daarom zijn volgende veiligheidsvoorschriften uitgewerkt: 

- Elektrische apparaten zoals televisie, radio, verlichtingstoestellen, 
koelkast2, snoeren e.d., mogen enkel gebruikt worden nadat het bevoegde 

                                                 
2 In het woon- en zorgcentrum ‘t Blauwhof en in het gerenoveerde deel van rustoord De Reiger is het 
niet toegestaan een eigen koelkast mee te brengen. Hier is immers de mogelijkheid voorzien om een 



personeelslid ze heeft gecontroleerd en mits ze – daar waar de vigerende 
reglementering het oplegt – voorzien zijn van het noodzakelijke 
veiligheidskeurmerk ‘CE’. 

 De resident zal ook zijn/haar medewerking verlenen aan de periodieke 
controle van deze apparaten.  Bij defect of beschadiging van snoeren, 
stekkers, stopcontacten, e.d. zal de resident het personeel onmiddellijk op 
de hoogte brengen.  Roken in bed en in lokalen waar een rookverbod geldt 
en asbakken ledigen in prullenmanden zijn handelingen die gemakkelijk tot 
brand kunnen leiden. Ze worden ten strengste verboden. 

- De residenten dienen zich vertrouwd te maken met de wegen waarlangs zij 
in geval van nood uit de kamers, de afdeling of de voorziening kunnen 
ontkomen. 

- De richtlijnen, die men dient te volgen in geval van brand worden duidelijk 
aangebracht op verschillende plaatsen in huis. 

- Bij brandoefeningen zullen de residenten geholpen en begeleid worden om 
als dusdanig het geheel van reddingsoperaties en evacuatiemogelijkheden 
te begrijpen. 

- De residenten worden dringend verzocht hun kamerdeur niet af te sluiten 
wanneer zij op de kamer aanwezig zijn. 

- Contacten tussen residenten en personeel 

8.2. Elke resident dient door het personeel met beleefdheid, eerbied en 
welwillendheid bejegend te worden. Het is ten strengste verboden fooien en 
geschenken te geven aan personeelsleden. 
Klachten hieromtrent worden niet aan het personeel doch rechtstreeks aan 
de dagelijks verantwoordelijke van de voorziening gericht. 

8.3. Met het oog op een goede levenssfeer, goede geest en verstandhouding moet 
ook het personeel met beleefdheid, eerbied en welwillendheid bejegend 
worden. Bovendien wordt elke resident verzocht geen opdrachten aan het 
personeel te geven. 

8.4. Er wordt aan de residenten gevraagd steeds verzorgde kledij te dragen 
aangepast aan het ogenblik van de dag. 
Ook aan bedlegerige personen wordt gevraagd op dit vlak een bijzondere 
inspanning te leveren.  Het personeel zal helpen waar dit nodig is. 

- Animatie, bezigheid en vrijetijdsbesteding/revalidatie 

8.5. De voorziening verbindt zich ertoe - samen met de residenten – inspanningen 
te leveren om de zelfredzaamheid van de residenten te behouden, te 
bevorderen of te herstellen door te stimuleren en organiseren van 
activiteiten van het dagelijks leven (A.D.L.).  Waar nodig wordt ook gezorgd 
voor reactiverings- en oriënteringsactiviteiten (R.O.T.). 

                                                                                                                                                         
inbouwkoelkastje te huren dat in het hiertoe voorziene meubelstuk kan worden geplaatst. De huurprijs 
per maand wordt door het OCMW vastgesteld bij afzonderlijk besluit. 



8.6. Bovendien stimuleert de directie een degelijke vrijetijdsbesteding in de 
voorziening door de residenten aangepaste accommodatie, hobbyruimten en 
een bibliotheekdienst ter beschikking te stellen, alsook door het organiseren 
van activiteiten en feestjes. 

  Waar dit mogelijk is wordt ook de tuin voor de residenten opengesteld. 

 - Rookbeleid 
 
8.7.  In rustoord DE REIGER mag door de residenten enkel op volgende plaatsen 

gerookt worden: 
- rookkamers op de benedenverdieping, de tweede en derde 

verdieping. 
  Het is voor residenten ten strengste verboden op andere plaatsen in het 

rustoord te roken. 
8.8. In woon- en zorgcentrum ’T BLAUWHOF mag door de residenten enkel op 

volgende plaatsen gerookt worden: 
- de eigen kamer. 

Het is voor residenten ten strengste verboden op andere plaatsen in het 
woon- en zorgcentrum te roken. 
 

9. KENNISGEVING VAN HET REGLEMENT 

9.1. Alle residenten en/of hun vertegenwoordigers gaan door ondertekening, de 
verbintenis aan de voorschriften van dit reglement en de 
toepassingsmaatregelen na te leven. 

9.2. Eén exemplaar van onderhavig reglement wordt tegen ontvangstbewijs, dat 
als akkoordverklaring geldt, aan elke nieuwe resident bij zijn/haar opneming 
in de voorziening ter hand gesteld. 
Wie niet akkoord gaat met dit reglement kan niet worden opgenomen in de 
voorziening. 

9.3. Dit reglement is vastgesteld en kan gewijzigd worden bij beslissing van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 

Dit reglement, dat alle voorgaande vervangt, werd met gunstig advies van 
het Bijzonder Comité der Bejaardenvoorzieningen d.d. 20 november 2007, 
goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW d.d. 
11 december 2007 en op 28 februari 2008 voor registratie overgemaakt aan 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Sven Cockx, 
directeur bejaardenvoorzieningen. 


