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      Hof Van Delftlaan 46, 2180 Ekeren 
 

   

WOONOVEREENKOMST RESIDENTIE  LUKAS 

 
  

Tussen enerzijds de VZW WZC Christine die de serviceflats “ Residentie Lukas “ 

beheert, gelegen Hof van Delftlaan 46 te 2180 Ekeren , hier vertegenwoordigd 

door directeur,  

en anderzijds :  

 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats: 

en/of 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

 

die ter zake optreedt / optreden als vertegenwoordiger  van bovengenoemde 
heer en / of mevrouw, hierna ‘de bewoner’ genoemd, verklaren te zijn 

overeengekomen wat volgt :  

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN  
 

Artikel 1.  
Vanaf ……/……/ ………  wordt aan de bewoner de serviceflat nr …………  op 

………verdieping van de residentie Lukas, beheerd door de VZW WZC Christine,  

gelegen Hof van Delftlaan 46 te 2180 Ekeren, ter beschikking gesteld .  
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WOONVOORZIENING  
 

Artikel 2.1.  
De bewoner erkent, na toezicht, dat de flat en de uitrusting zich in goede staat 

bevinden en verbindt zich ertoe deze in dezelfde goede staat bij het ontruimen 

ervan aan de VZW terug te geven, met afgifte van de erbij horende sleutels. 

Bij het begin en einde van de bewoning zal daartoe een tegensprekelijke 

plaatsbeschrijving opgemaakt worden.  

De overeenkomstige plaats- en boedelbeschrijving van de flat, voor akkoord 

ondertekend door beide partijen, wordt bij deze overeenkomst als bijlage 

gevoegd.  

De bewoner verbindt zich ertoe de eventueel veroorzaakte schade bij zijn vertrek 

te vergoeden. De bewoner of zijn vertegenwoordiger zijn hoofdelijk aansprakelijk 

voor de schade aangebracht aan het gebouw of de inboedel van de flat en 

gehouden tot schadevergoeding hiervoor . Het betreft hier schade die niet het 

louter gevolg is van normale slijtage.  

De bewoner dient zelf zijn flat te bemeubelen.  

 

Artikel 2.2. 
De bewoner zal de flat gebruiken overeenkomstig haar bestemming. Hij zal 

daaraan niets veranderen zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van 

de VZW te hebben gekregen. Hij zal de flat als een “goede huisvader” en een 

“zorgzame huisvrouw” bewonen en instaan voor de kleine herstellingen en het 

normaal onderhoud om ze in goede staat te behouden overeenkomstig de 

modaliteiten bepaald in de afsprakennota.  

Hij zal de VZW onmiddellijk in kennis stellen van elk defect of beschadiging die 

buiten zijn herstellingsplicht valt.  

 

Artikel 2.3.  
De directeur of zijn afgevaardigde zal ten allen tijde, mits de bewoner vooraf te 

verwittigen, of, in noodtoestand, zonder te verwittigen, toegang hebben tot de 
flat wanneer dit voor de verzorging of hygiëne nodig is of om zich te vergewissen 

van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst of van de 

afsprakennota.  

 

Artikel 2.4.  
Het is de bewoner verboden de flat geheel of gedeeltelijk door derden te laten 

betrekken of zijn rechten aan derden af te staan, zonder vooraf de uitdrukkelijke 

schriftelijke toelating van de VZW te hebben gekregen.  

 

 

  



Pagina 3 van 10 
Paraaf 

GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN  
 

Artikel 3.1.  
De bewoner zal voor de ondertekening van deze overeenkomst aan de VZW 

volgend document voorleggen: een verslag, opgesteld door een 

maatschappelijk werker verbonden aan een erkende sociale voorziening of een 

openbaar bestuur, waaruit blijkt dat met de bewoner de verschillende 

mogelijkheden van hulpverlening werden onderzocht en besproken.  

 

Artikel 3.2.  
In het belang van de bewoner of zijn medebewoners mag de VZW vragen dat 

de bewoner zich aan een medisch onderzoek en / of behandeling zou 

onderwerpen, telkens zich hiervoor een ernstige aanwijzing zou voordoen.  

Het blijft de bewoner vrij hiervoor de geneesheer van zijn keuze te raadplegen of 

te ontbieden. Hij kan echter steeds een beroep doen op de geneesheer aan te 

wijzen door de VZW.  

 

Artikel 3.3.  
De VZW kan, in overleg met de coördinerend arts van WZC Christine en/of met 

de behandelende arts, de bewoner om medische redenen laten opnemen in 

een rusthuis, in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis.  

 

 

DAGPRIJS 
 

Artikel 4.1.  
De dagprijs is samengesteld uit een dagprijs voor de huisvesting en de 

basisdienstverlening. Deze dagprijs, goedgekeurd door de bevoegde instanties, 
bedraagt € 53  per dag/1-kamer-flat  en € 64  per dag/ 2-kamer-flat . 

 

Artikel 4.2.  
Wijzigingen in de dagprijs kunnen pas toegepast worden na schriftelijke 

kennisgeving aan de bewoner, minstens 30 dagen vooraf. De dagprijs kan 

worden aangepast als gevolg van : 

- een prijsaanpassing na goedkeuring door de bevoegde instanties. 

- een aanpassing aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen 

na kennisgeving aan de bevoegde instanties .   
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Artikel 4.3.  
In de dagprijs zijn volgende kosten inbegrepen:  

 

A/ WONEN 

- woonvergoeding 

- kosten voor de huisvuilverwerking    

- technische voorzieningen voor aansluitingen telefoon ,kabeltelevisie en internet  

- onderhoud van buitengevels en tuin    

- het onderhoud, de verwarming en verlichting, en het gebruik van de 

gemeenschappelijke lokalen en de gangen  

- het onderhoud, het gebruik, de keuring en controle, en de herstellingskosten 

van de technische voorzieningen en de lift  

- gordijnen  

- de onroerende voorheffing  

- verzekeringen: 

 ° burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

 ° brandverzekering flat ( afstand van verhaal tov bewoner )   

° brandverzekering privaat inboedel ( tot 12.500 € )  

- fietsstalling en een parkeerplaats   

- organisatie van het oproepsysteem : de technische installatie, personeelskost 

voor de permanentie en de operationele werking  

 

B/  SERVICE 

- bemiddeling thuiszorgdiensten  

- mogelijkheid tot deelname aan bepaalde animatieactiviteiten in WZC Christine  

- advies bij kiezen en hanteren van persoonsgebonden hulpmiddelen  

 

C/  VOORRANG 

-de bewoner krijgt voorrang indien nodig  

°  tot opname in WZC Christine  

°  tot opname in kortverblijf van WZC Christine  

  

Artikel 4.4.  
Zijn niet begrepen in de dagprijs voor huisvesting, ondermeer: 

 

- het verbruik van elektriciteit, gas en water in de flat. Elke flat heeft individuele 

meters. De bewoner betaalt rechtstreeks aan de leverancier. 

- normaal onderhoud van de flat . 

- schilderen van de flat . 

- herstellingen en onderhoudswerken die ten laste vallen van de bewoner ( cfr 

huurwetgeving ) . 

- aankoop, herstelling, was en strijk van persoonlijk linnen . 

- aansluitingskosten en abonnement voor telefoon, kabeltelevisie en internet .  

- de zorgen met betrekking tot de lichaamshygiëne (kapper, manicure, 

pedicure);  

- de kosten van medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen en 

kinesitherapie.  
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Artikel 4.5. 
De volgende diensten worden ( exclusief de dagprijs ) in het bereik gebracht van 

de bewoner die er naar eigen keuze, telkenmale zulks nodig is, beroep op kan 

doen : 

 

-drie maaltijden per dag waarvan minstens 1 warme maaltijd  

 ° ontbijt :     3,5 € ( inclusief roomservice )  

 ° middagmaal bewoner:   7 €    

 ° middagmaal bezoeker:  14 € 

 ° avondmaal :    5 € ( inclusief roomservice )  

- poetsdienst voor de privatieven  

- kapper , pedicure, ……  

- gezins- en bejaardenhulp 

- verpleegkundige zorgen  

 

Prijzen geldig op datum van ondertekening 

 

De kosten voor het benutten van diensten en leveringen van andere organisaties 

dan serviceflat Residentie Lukas, dienen rechtstreeks met deze diensten 

verrekend te worden .  
 

Artikel 4.6.  

In geval van afwezigheid van de bewoner wordt geen korting op of 

terugbetaling van de dagprijs toegestaan.  

  

Artikel 4.7.  
Op het einde van elke maand wordt een rekening opgemaakt waarop 

ondermeer duidelijk vermeld zijn :  

- de identiteit van de bewoner,  

- het aantal dagen verblijf,  

- de gevraagde dagprijs,  

- een gedetailleerde opgave van al de boven de dagprijs in rekening gebrachte 

extra vergoedingen, met vermelding van aard, aantal en bedrag,  

-het totaal verschuldigd netto bedrag 

  

Residentie  Lukas overhandigt een exemplaar van die rekening aan de 

natuurlijke of rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk voor de betaling instaat.  

De betalingen gebeuren op een van de volgende manieren:  

- door storting of overschrijving op rekeningnummer  

BE 72733165500016   -     BIC code KREDBEBB  

van VZW WZC Christine / Res. Lukas .    

- door domiciliëring van de rekening op eigen bankrekening.  

Bezwaren tegen de rekening moeten bij de verantwoordelijke ingediend worden 

binnen de acht dagen na afgifte van de rekening .  

Elke som die niet betaald is binnen de termijn van 21dagen na datum van de 

rekening  zal onmiddellijk van rechtswege en zonder formele aanmaning van de 

21e dag na de datum van de rekening een verwijlintrest opbrengen tegen een 

rentevoet vastgesteld op 1 procent per maand .  
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WAARBORGSOM / HUURWAARBORG  
  

Artikel 5.1.  

Als waarborg voor de naleving van alle verplichtingen, voortspruitend uit deze 

overeenkomst, zal de bewoner een bedrag gelijk aan 30 maal de dagprijs, hetzij 

€ 1590  -  € 1920  plaatsen op een geïndividualiseerde rekening op naam van de 

bewoner. De opbrengst hiervan komt ten goede van de bewoner.  

Hij zal het document ter bewijs hiervan afleveren aan de Vzw.  

De Vzw verkrijgt een voorrecht op het actief van deze rekening voor elke 

schuldvordering voortvloeiend uit de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door 

de bewoner van zijn verplichtingen .  

Bij het einde van de overeenkomst zal dit bedrag worden vrijgegeven, voor 

zover hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.  

 

 

DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.  
 

Artikel 6.1.  
De overeenkomst neemt een aanvang op……/……/…….  en wordt afgesloten 

voor onbepaalde duur.  
De bewoner heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen, mits het 

betekenen van een per post aangetekend schrijven, of het afgeven van een 

brief tegen ontvangstbewijs aan de andere partij.  

De opzegtermijn bedraagt 30 dagen, en gaat in de eerste kalenderdag volgend 

op de ontvangst van de opzeg.  

De VZW WZC Christine kan de overeenkomst beëindigen mits een opzegtermijn 

van 60 dagen. 

De eerste maand wordt beschouwd als een proefperiode met een opzegtermijn 

van 7 dagen (waarvoor de normale dagprijs is aangerekend). 

 

Artikel 6.2.  
In de volgende gevallen kan de VZW WZC Christine overgaan tot het beëindigen 

van de overeenkomst,  mits het in acht nemen van voorgenoemde 

opzegtermijn:  

 

1. Indien naar het oordeel van een geneesheer, aangeduid door de VZW, de 

lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat 

een definitieve overplaatsing naar een passende instelling is geboden, verbindt 

de VZW zich ertoe, in overleg met betrokkene of zijn vertegenwoordiger  te 

zorgen voor een passend verblijf en de opzegtermijn zolang te verlengen.  
De bewoner krijgt – indien gewenst – voorrang tot opname in het 

woonzorgcentrum of kortverblijf van de VZW WZC Christine. In geval van 

definitieve overplaatsing naar een passende instelling omwille van de 

lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, wordt deze dag van opname 

als datum van opzeg van deze overeenkomst beschouwd.  

De definitieve overplaatsing van een bewoner die samenwoont met een andere 
bewoner, beëindigt de overeenkomst niet.  
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2. Indien het gedrag van de bewoner ernstig storend is voor de medebewoners 

of voor het samenleven, of indien het gedrag van de bewoner de dagelijkse 

zorg- en dienstverlening in ernstige mate verhindert. In dit geval zal Residentie 

Lukas voorafgaand een schriftelijke aanmaning zenden aan de bewoner met 

het dwingend verzoek om de tekortkomingen, zoals omschreven in de 

aanmaning, te verhelpen. Indien de bewoner geen gevolg geeft aan deze 

aanmaning kan Residentie Lukas overgaan tot beëindiging van de 

overeenkomst. 

 

3. Bij ernstig wangedrag tegenover andere bewoners of medewerkers van 

Residentie Lukas  of strafrechtelijke feiten, kan VZW WZC Christine , overgaan tot 

beëindiging van de overeenkomst. 
 

4. Indien blijkt dat de bewoner voor het aangaan van de overeenkomst aan de 

VZW onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over gegevens die zo 

essentieel zijn dat de VZW deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan als zij 

met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn geweest. 

 

Artikel 6.3 
Bij zware fouten zoals strafrechtelijke feiten of wanbetaling van de verblijfsnota’s na 

schriftelijke aanmaning,  kan VZW WZC Christine overgaan tot onmiddellijke 

beëindiging van de overeenkomst zonder vooropzeg .  

 

Artikel 6.4. 
 In geval van overlijden van de bewoner die de flat alleen betrekt, wordt de dag 

van overlijden beschouwd als opzegdatum van deze woonovereenkomst. De 

dagvergoedingen dienen nog betaald te worden zoals vermeld in deze 

woonovereenkomst, artikel 6.1.  

 

Artikel 6.5.  
Wanneer de overeenkomst ten nadele van de bewoner ontbonden wordt 

wegens het niet nakomen van de verplichtingen die hem in deze overeenkomst 

of door de wet worden opgelegd, zal hij aan de VZW een forfaitaire vergoeding 

betalen van dertig maal de dagprijs verschuldigd op de dag van de ontbinding.  

 

Artikel 6.6.  
Bij gelijk welke vorm van beëindiging van de overeenkomst  wordt de flat net, 

proper en intact verlaten, in dezelfde staat als waarin ze werd betrokken bij 

aanvang van voorliggend contract. Hiertoe wordt een nieuwe plaatsbeschrijving 

opgemaakt. Eventuele noodzakelijke schoonmaak - en herstellingskosten zullen 

worden aangerekend.  Wanneer de serviceflat niet binnen de bepaalde termijn 

ontruimd is, kan VZW WZC Christine de flat zelf ontruimen en de bezittingen 

opslaan, daarvoor kunnen reële aantoonbare opslagkosten aan de 

nabestaanden aangerekend worden. 
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GEVOLGEN VAN DE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.  
 

Artikel 7.1.  
De bewoner is gehouden in geval van opzegging of ontbinding van de 

overeenkomst, de flat te ontruimen ten laatste de dag waarop de overeenkomst 

een einde neemt.  

 

Artikel 7.2.  

In geval van overlijden of van definitieve overplaatsing van een alleenwonende 

bewoner zal de flat ontruimd worden en zijn meubelen, inboedel en persoonlijke 

bezittingen afgehaald worden binnen de 30 dagen na het overlijden of de 

opzegdatum van de overeenkomst.  

De verplichting tot betaling van de dagprijs blijft bij niet-ontruiming bestaan tot 

en met de dag van de ontruiming van de flat of indien zegels gelegd werden, 

tot het heffen van de zegels.  

 

Artikel 7.3.  
Indien de goederen die hebben toebehoord aan een overleden bewoner, of 
toebehoren aan een bewoner, wiens recht op gebruik van de flat is geëindigd, 

niet binnen de voor ontruiming van de flat gesteld termijn zoals bepaald in art. 

7.1. en 7.2. afgehaald werden door hem of door zijn rechthebbende(n), heeft de 

VZW het recht die goederen te doen opslaan voor rekening en risico van de 

bewoner of van zijn rechthebbende(n).  

De VZW zal in dit geval niet tot afgifte van de goederen zijn verplicht alvorens de 

aan de opslag verbonden kosten (artikel 6.6.) en de overige uit de overeenkomst 

voortvloeiende vorderingen op de bewoner aan de VZW zijn betaald.  

De VZW is gerechtigd de goederen die drie maanden na de opslag nog niet zijn 

afgehaald, in het openbaar volgens geldende reglementering te verkopen dan 

wel te doen vernietigen.  De opbrengst van de verkoop komt ten goede van de 

VZW.  

 

Artikel 7.4.  
De bewoner geeft hierbij aan de VZW de volmacht om in geval van overlijden, 

zijn persoonlijke bezittingen die zich in de flat bevinden, alsook die de VZW in 

bewaring heeft tegen ontvangstbewijs ter hand stellen aan:  

 

De Heer  en/of Mevrouw:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:   

Telefoon:   

Relatie: 
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BEHEER VAN GELDEN EN / OF GOEDEREN EN BEWAARGEVING  
 

Artikel 8.  
De VZW aanvaardt geen beheeropdracht over de gelden en / of goederen van 

de bewoner en zal hierover geen overeenkomst afsluiten.  

De VZW zal geen overeenkomst afsluiten met de bewoner inzake vrijwillige 

bewaargeving van zijn gelden en / of goederen.  

 

 

SCHADEVERGOEDING EN RISICO’S  
 

Artikel 9.1.  
Indien de bewoner of de VZW nalatig zijn in de nakoming van de respectievelijke 

verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, de afsprakennota 

daaronder begrepen, heeft deze benadeelde partij het recht van de andere 

partij vergoeding te vorderen van kosten, schade en intresten, ook van de 

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder ook begrepen de kosten 

van rechtskundige bijstand ingeroepen tot handhaving en uitoefening van hun 

rechten.  

 

Artikel 9.2.  
De bewoner ontslaat uitdrukkelijk de VZW van elke aansprakelijkheid in geval van 

diefstal of van schade toegebracht aan zijn persoonlijke bezittingen.  

 

Artikel 9.3.  
De VZW heeft een globale verzekering afgesloten voor het dekken van risico’s 

brand, waterschade, storm, hagel, glasbreuk , met afstand van verhaal tov de 

bewoner .   

De inboedel van de bewoner is verzekerd tegen brand tot maximum 12.500 € .  

De persoonlijke en burgerlijke aansprakelijkheid van de bewoner zijn verzekerd 

in de collectieve verzekering, afgesloten door de VZW.  

Diefstal is niet verzekerd. 

 

 

PRAKTISCHE MODALITEITEN  
 

Artikel 10.  
Het schilderen van de flat is ten laste van de bewonende partij. Het schilderen 

en/of behangen van gemeenschappelijke delen, hierin begrepen de buitenzijde 

van de toegangsdeur tot de flat, vallen ten laste van de VZW. 

  

Met het oog op harmonie en eenvormigheid worden de gordijnen aangeleverd 

door de VZW.  
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SLOTBEPALINGEN  
 

Artikel 11.1  
De VZW verzamelt de administratieve persoonsgegevens van de bewoner in het 

betreffende administratief dossier. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de administratieve 

gegevens in de instelling beheerd, en zijn enkel bestemd voor intern 

administratief doel. De gegevens van dit dossier kunnen door de bewoner 

ingekeken worden. Deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden, 

tenzij op schriftelijk verzoek of na schriftelijke toelating van de bewoner.  

 

Artikel 11.2  
De bewoner verklaart een exemplaar van de afsprakennota als verplichte 

bijlage te hebben ontvangen bij deze overeenkomst.  

 

Artikel 11.3.  
Deze woonovereenkomst kan gewijzigd worden met de toestemming van de 

partijen.  

Volgende bijlagen maken deel uit van deze woonovereenkomst:  

 

Bijlage 1 : afsprakennota  

   

Bijlage 2 : Plaatsbeschrijving flat nr.  ………………… 
 

Bijlage 3 : inlichtingenblad bewoner(s) en familie 

 

Deze overeenkomst heeft slechts uitwerking na ter beschikking stellen van het 

medisch verslag. 

 

 

Aldus in twee originelen opgemaakt en getekend te Ekeren  op ……/……/……….  

Elk der partijen verklaart een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te 

hebben  

 

 

 

Voor de VZW WZC Christine,      De bewoner(s), 

Directeur , 
 



 

 

Bijlage 1: Afsprakennota 

 

 
Hof Van Delftlaan 46  -  2180 Ekeren 
 

 
Inleiding 

 
U hebt de keuze gemaakt om in de Serviceflats Residentie Lukas  te komen wonen.                          

Wij wensen U een aangenaam verblijf toe. 

Omdat we in Residentie Lukas met verscheidene mensen samenleven zijn er een 

aantal richtlijnen opgesteld om u als bewoner een comfortabel en veilig verblijf te 

verzekeren. Met dit document willen we u enerzijds laten kennismaken met de 

leefsfeer in Residentie Lukas  en anderzijds met de uitgewerkte richtlijnen. 

We heten U in elk geval van harte welkom. 

 

 

Hoofdstuk 1: assistentiewoning “ Residentie Lukas “ 
 
Serviceflats Residentie Lukas , in deze tekst verder  Residentie  Lukas  genoemd, 

wordt bestuurd door WZC Christine, met maatschappelijke zetel :  

Gerardus Stijnenlaan 76, 2180 Ekeren .  

De statuten en de samenstelling van de bestuursorganen zijn rechtsgeldig vermeld in 

de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  

De vzw is geregistreerd met het ondernemingsnummer  0421 903 676 .  

De dagelijkse leiding van de voorziening is toegewezen aan Dhr. Van Drom Harald, 

directeur. 

 

De vzw is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor volgende 

activiteiten: 

 

- Woonzorgcentrum Christine : 90 woongelegenheden – erk.nr. PE  1753, 

waarvan 65 Rust- en Verzorgingsbedden – erk.nr VZB 2114, 

 

- Kortverblijf Christine : 10 verblijfseenheden - erk.nr. KPE  1753, 

 

- Serviceflats (groep van assistentiewoningen) Residentie Lukas  voor  

30 wooneenheden. 

 

 

  



 

 

Hoofdstuk 2: Het verloop van de opname 
 
2.1 Wie kan in Residentie Lukas komen wonen? 

 

In Res. Lukas kunnen valide en licht zorgbehoevende senioren wonen. 

Zorgbehoevende bejaarden kunnen er slechts wonen op voorwaarde dat zij geen 

gespecialiseerde medische behandeling behoeven en/of hun verzorging kan 

gebeuren binnen het aanbod dat verstrekt wordt door de professionele thuiszorg 

en/of zij samenwonen met een valide persoon die instaat voor de zorgverlening.  

De uitbaters eerbiedigen de ideologische, politieke, filosofische en godsdienstige 

overtuiging en de etnische afkomst van iedere resident. De overtuiging mag echter 

niet storend zijn voor het gemeenschapsleven waaraan de resident deelneemt.  

 
2.2 Behandeling van de aanvraag tot opname 

 

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht. Res. Lukas verzamelt 

hiertoe de noodzakelijke administratieve en medische gegevens. Hieruit dient onder 

meer te blijken of er bij de bewoner geen tegenindicatie is voor een opname in een 

serviceflat. 

Deze gegevens vormen de basis voor een beslissing tot opname in Res. Lukas.  

Indien blijkt dat de bewoner bij het aangaan van deze overeenkomst  onjuiste of 

onvolledige inlichtingen verschafte, van dien aard dat Res. Lukas  de overeenkomst 

tot opname niet zou aangaan indien het bij het moment van opname over de 

correcte en volledige informatie beschikte, kan dit aanleiding geven tot het 

beëindigen van de overeenkomst. 

Mits aan de opnamevoorwaarden is voldaan beslist Res. Lukas of en wanneer de 

opname kan doorgaan. 

Bij een opname wordt aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger de afsprakennota 

toegelicht.  Bij akkoord over de afsprakennota, bekrachtigd via ondertekening voor 

ontvangst door de toekomstige bewoner of zijn vertegenwoordiger, wordt hierna 

een opnameovereenkomst afgesloten. Dit is een afzonderlijk document met rechten 

en plichten voor de betrokken partijen. Pas na ondertekening van beide 

documenten is de opname in Res. Lukas  definitief. 

Bij opname wordt een geïndividualiseerd dossier aangelegd. Dit  dossier bevat  

persoonlijke gegevens en richtlijnen noodzakelijk voor een verblijf in Res. Lukas.  

 

Hoofdstuk 3: Het verblijf in Residentie Lukas  
 
3.1 De Serviceflat  

 

De flat  bestaat uit: 

- Inkomhall  

- Woonkamer met ingerichte keuken, noodoproepsysteem, branddetector, 

aansluitingen voor TV-distributie , telefoon en internet.  

- Slaapkamer met noodoproepknop, aansluitingen voor TV-distributie , telefoon 

en internet.  

- Ingerichte badkamer: verhoogd toilet met steun, aangepaste wastafelkast en 

een douche beveiligd door thermostatische kraan en noodoproepknop. 

- Afgesloten berging met mogelijke aansluiting voor  wasmachine en droogkast 

met condensator. 

- Facultatieve 2e slaapkamer met noodoproepsysteem. 



 

 

 

U bent vrij om uw flat  met eigen meubelen en naar eigen smaak in te richten, zo 

huiselijk en zo knus als u dat wenst. Dit dient evenwel te beantwoorden aan de eisen 

van veiligheid en hygiëne.  

Bevestiging in de muur is toegestaan onder voorwaarde dat bij het verlaten van de 

flat de muren in oorspronkelijke staat worden hersteld.  

Indien gewenst kan het beheer u nuttig advies geven bij de keuze van nieuw en 

aangepast meubilair. 

Alle gemeenschappelijke ruimten in  Res. Lukas  zijn er voor de bewoners die hiervan 

vrij kunnen gebruik maken. 

 

3.2 De persoonlijke levenssfeer 

 

U beschikt over een sleutel van uw flat (die ook past op de inkomdeur). De vzw 

beschikt in geval van nood over een dubbel van de sleutel.  

Uw naam zal op de bellen en aan de deur van uw flat worden aangebracht. 

Over uw briefwisseling en kranten kan u beschikken via een persoonlijke brievenbus 

met sleutel in de inkomhal. 

Uw voertuig  kan terecht op de beschikbare parkeerplaatsen . Uw fiets kan in de 

fietsenstalling waarvan u tevens ook een sleutel hebt ontvangen. 

 

3.3 Bezoekuren en lounge 

 

U bepaalt zelf wanneer u en op welke wijze u bezoek ontvangt. U, als bewoner, 

maar ook bezoekers en medewerkers worden gevraagd de rust in Res. Lukas te 

eerbiedigen. Bij gebruik van muziekinstrumenten, radio en TV moet men er steeds op 

bedacht zijn de medebewoners geen hinder te veroorzaken. 

Het is niet toegelaten permanent verblijf aan derden te verschaffen. 

De lounge is er voor u en uw bezoekers .   

 

3.4 Veiligheid 

 

De veiligheidsvoorschriften van Res. Lukas zijn er in het belang van alle bewoners. 

In het belang van de veiligheid van de bewoners zijn er strikte 

veiligheidsvoorschriften qua brandveiligheid. Volgende richtlijnen zijn van toepassing: 

 

- Elektrische toestellen (zoals TV, verlichtingstoestellen, enz.) mag u bijplaatsen 

op uw flat indien ze, snoeren inbegrepen, beantwoorden aan de 

veiligheidsvoorschriften. 

Enkel een flatscreen TV is toegelaten. 

Herstellingen dienen te gebeuren door een erkende hersteller en dit volgens 

de geldende veiligheidsvoorschriften. 

 

- Defecten, aan door de vzw ter beschikking gestelde toestellen, kunnen 

gemeld worden aan de  woonassistent. Herstellingen worden uitsluitend 

uitgevoerd door de diensten aangewezen door de vzw. 

 

- Het is niet toegestaan om een elektrisch verwarmingstoestel bij te plaatsen of 

aanpassingen uit te voeren aan de elektrische voorzieningen, leidingen en 

constructie. 

 



 

 

- Roken in bed en in lokalen waar een rookverbod geldt en asbakken ledigen 

in prullenmanden zijn handelingen die gemakkelijk tot brand leiden. Ze 

worden dan ook ten strengste verboden. 

 

Om de brandveiligheid te verzekeren beschikt Res. Lukas over een 

brandveiligheidsbeleid. De bewoners en bezoekers worden geacht de 

veiligheidsvoorschriften te respecteren. 

 

3.5 Afwezigheid van de bewoner 

 

Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meerdere dagen haar/zijn flat  

verlaat (vakantie, familiebezoek, opname in ziekenhuis) wordt hij verzocht de flat af 

te sluiten en de woonassistentie op de hoogte te brengen. De duur van de 

afwezigheid, het adres en zo mogelijk ook het telefoonnummer waar de resident kan 

bereikt worden, dienen te worden opgegeven.  

Voor de dagen van afwezigheid is de bewoner de volledige verblijfdagprijs 

verschuldigd.  

 

 

Hoofdstuk 4: De hulp en dienstverlening in Residentie Lukas  

 
4.1 Woonassistentie 

 

Om u bij te staan bij alle mogelijke vragen voor hulp of dienstverlening staat een 

gans team ter uwer beschikking. Deze dienst wordt waargenomen door de 

directeur, de hoofdverpleegkundige, de woonzorgcoördinator, de sociale dienst, de 

logistiek coördinator en de verantwoordelijke van het team kinesitherapie, 

ergotherapie en begeleiding leven en wonen. Tijdens de kantooruren is de logistiek 

coördinator aanwezig in de residentie. U kan ook bellen met een medewerker in 

WZC Christine op het telefoonnummer 03 641 41 01 of 03 641 41 41 of mailen naar 

residentielukas@rvtchristine.be. Voor dringende verpleegkundige noodhulp kan u 

gebruik maken van het oproepsysteem op uw flat . 

 

4.2 Het noodoproepsysteem 

 

Verkeert u in nood, dan kunt u zich bedienen van het oproepsysteem waarvoor in 

elke ruimte van de flat een bediening werd voorzien. U treedt onmiddellijk in 

communicatie met een hulpverlener en uw oproep zal zo vlug als mogelijk 

beantwoord worden door gekwalificeerde medewerkers die dag en nacht ter 

beschikking staan. WZC Christine behoudt zich het recht voor om deze service of te 

organiseren met eigen personeel of met inschakeling van externe diensten.  U zal 

hiervoor correct en tijdig geïnformeerd worden. 

Het oproepsysteem is werkzaam via een vaste telefoonlijn. Dit systeem kan dus pas in 

werking treden wanneer u de vaste telefoonlijn laat aansluiten (zie 

woonovereenkomst artikel 4.3. – 4.4.).  

Het is verplicht contact op te nemen met de woonassistent op het moment dat de 

vaste telefoonlijn wordt aangesloten, opdat het oproepsysteem daar correct kan op 

aangesloten worden. 

 

  

mailto:residentielukas@rvtchristine.be


 

 

4.3 Medische verzorging 

 

De bewoner kan steeds zijn eigen huisarts raadplegen. Bij wijziging van arts is het 

wenselijk dat men de woonassistent  hiervan op de hoogte brengt. 

 

4.5 Maaltijden 

 

U beschikt over kookfaciliteiten op de flat waarmee u uw maaltijden kan bereiden. 

Indien gewenst kan de bewoner, mits betaling en tijdige reservering bij de 

woonassistent,  maaltijden  bestellen bij WZC Christine :  

- Ontbijt : kan afgehaald worden in de cafetaria tijdens het middagmaal 

-  Middagmaal : wordt opgediend of afgehaald in het restaurant tussen  12u30 

en 13u15   

-  Avondmaal : kan afgehaald worden in de cafetaria tijdens het middagmaal 

 

De aangeboden maaltijden worden een week op voorhand gepost in de 

persoonlijke brievenbussen door de woonassistentie. 

 

4.6 Persoonlijke verzorging 

 

Als het moeilijk is voor een bepaald facet van uw verzorging in te staan, kunt u de 

woonassistentie  raadplegen. Deze zal dan met u bespreken bij welke verzorging u 

wenst  geholpen te worden en zal dan bemiddelen om de nodige verpleeg- of 

bejaardenhulp te krijgen. 

 

4.7 Onderhoud en hygiëne 

 

Als “goede huisvader” of “zorgzame huismoeder” wordt van u verlangd dat de flat 

net onderhouden wordt. 

- Wie wil kan echter beroep doen op extern onderhoud of de poetsdienst. Als U 

wenst kan de woonassistent  hiervoor bemiddelen. 

- Wij vragen u uitdrukkelijk om geen was uit te hangen op uw terras of balkon. 

- Om hygiënische redenen mogen geen huisdieren zoals katten en honden 

worden gehouden op de flat. 

 

4.8 Legionella-preventie 

 

In het kader van de wetgeving op Legionellapreventie wordt aan bewoners 

gevraagd om minstens 1 x per week alle kraanpunten (ook de douche) koud en 

warm water te gebruiken en/of te spoelen. Het water kan perfect gerecupereerd 

worden. 

Tevens wordt door de overheid voorgeschreven om 1 x per jaar de douchekop te 

ontkalken. 

 

4.9 Huisvuil 

 

Aan de ingang van Res. Lukas is een lokaal  waar u de huisvuilzakken in kan 

deponeren. We vragen u wel te sorteren (gewoon huishoudelijk afval, PMD en papier 

en glas).  Groot huisvuil of ander materialen die niet in de vuilbakken behoren 

dienen op eigen kosten aangeboden te worden aan de desbetreffende diensten.  U 

kan hiervoor altijd contact opnemen met de woonassistent. 



 

 

4.10 Geheimhouding van persoonlijke gegevens  

 

Uw persoonlijke gegevens zowel medische, familiale als financiële, zullen steeds met 

discretie behandeld worden. De medewerkers zijn  immers gebonden door 

beroepsgeheim, ook tegenover medebewoners. 

 

 

Hoofdstuk 5: Zingeving en organisatie van activiteiten 
 
5.1 Levensbeschouwing 

 

Res. Lukas is een vrij  initiatief, staat open voor iedereen en eerbiedigt hierbij de 

ideologische, filosofische, politieke en godsdienstige vrijheid.  We vragen van de 

bewoners eenzelfde houding tegenover de medebewoners. 

 

5.2 Animatieactiviteiten (in het woonzorgcentrum Christine ) 

 

Sommige ontspanningsactiviteiten van WZC Christine staan, vrij of tegen betaling 

van een bijdrage, open voor de bewoners van Res.Lukas .  U wordt hiervan op de 

hoogte gebracht  via het berichtenbord aan de ingang van Res. Lukas .  

Er kunnen een kaart- en gezelschapsspelnamiddag, handwerkatelier en gym 

georganiseerd worden voor de bewoners van de flats in de polyvalente zaal van 

Res. Lukas .  

 

 

 

Hoofdstuk 6: Informatie, inspraak van de bewoners, behandeling van 

klachten en suggesties 

 
6.1 Strategische informatie aangaande Res. Lukas  

 

De leiding van Res. Lukas informeert te gepaste tijde de bewoners over strategische 

beslissingen van Res. Lukas  die de bewoners aanbelangen. Deze communicatie 

verloopt via de bewonersraad, berichten ad valvas, het infokrantje, per brief of via 

de website van WZC Christine.  

Deze informatie slaat ondermeer op: 

- Belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod en opnamebeleid van Res. Lukas  

- Wijzigingen aan het comfort van de flat en  mogelijke prijsimplicaties, 

- Wijzigingen aan de eigendomsstructuur of bouwplannen van Res. Lukas  

 

6.2 De bewonersraad 

 

Res. Lukas  beschikt over een bewonersraad. Deze raad is samengesteld uit 

bewoners en vormt een advies- en overlegorgaan voor alle aspecten van de 

dagelijkse werking van Res. Lukas .  

- Deze raad komt 4x per jaar samen. 

- Alle bewoners zijn uitgenodigd op alle vergaderingen van de bewonersraad. 

- De woonassistent  zorgt voor praktische ondersteuning en treedt op als 

secretaris-verslaggever. 

 



 

 

- Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt dat binnen de 14 

dagen na de laatste samenkomst aan elke bewoner wordt overhandigd. 

- De verslagen zijn ook steeds consulteerbaar  bij de  woonassistent . 

- De directeur en of andere medewerkers kunnen aan de vergadering 

deelnemen. 

 

6.3 Behandeling van suggesties en klachten 

 

U kunt uw klachten, bemerkingen en suggesties te allen tijde mondeling of schriftelijk 

signaleren aan de woonassistent, die de klacht verder opvolgt en u informeert over 

de verdere afhandeling van de klacht. Daarnaast is er in de ontmoetingsruimte een 

brievenbus voor suggesties en klachten ter beschikking, waar de bewoner schriftelijk 

een verbetervoorstel of klacht kan formuleren. De klachten en suggesties  worden 

geregistreerd en  opgevolgd door de leiding van Res. Lukas. Het “ register “  is ter 

inzage van de bewonersraad en de toezichthoudende ambtenaren van de 

bevoegde overheden. 

 

 

 

Hoofdstuk 7: Duur en beëindiging van de woonovereenkomst 
 
7.1 Opzeg van de overeenkomst door de bewoner 

 

De opnameovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De 

overeenkomst eindigt door opzeg of door het overlijden van de bewoner.  

De bewoner of zijn vertegenwoordiger kunnen deze overeenkomst te allen tijde 

beëindigen mits in acht name van een opzegtermijn van dertig dagen. De bewoner 

en Res. Lukas  kunnen echter in onderling schriftelijk akkoord afwijken van deze 

termijnen (zie woonovereenkomst artikel 6.1. – 6.4. – 6.6.). 

 

7.2 Opzeg van de overeenkomst door Residentie Lukas  

 

Res. Lukas kan deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van zestig dagen in bepaalde gevallen (zie woonovereenkomst 

artikel 6.2. – 6.3.) zoals onder ander; 

- Indien het gedrag van de bewoner ernstig storend is voor de medebewoners 

of voor het samenleven, of indien het gedrag van de bewoner de dagelijkse 

zorg- en dienstverlening in ernstige mate verhindert. In dit geval zal Res. Lukas 

voorafgaand een schriftelijke aanmaning zenden aan de bewoner met het 

dwingend verzoek om de tekortkomingen, zoals omschreven in de 

aanmaning, te verhelpen. Indien de bewoner geen gevolg geeft aan deze 

aanmaning kan Res. Lukas overgaan tot het opzeggen van de overeenkomst. 

- Bij ernstig wangedrag tegenover andere bewoners of medewerkers van Res. 

Lukas  of strafrechtelijke feiten kan Res. Lukas , overgaan tot het opzeggen 

van de overeenkomst. 

- Bij zware fouten zoals strafrechtelijke feiten of wanbetaling van de 

verblijfsnota’s na schriftelijke aanmaning, kan Res. Lukas  overgaan  tot het 

onmiddellijk  beëindigen van de overeenkomst zonder opzeg .  

 

 

 



 

 

 

7.4 Praktische richtlijnen ingeval van opzeg van de woonovereenkomst 

 

De dagprijs blijft verschuldigd door de bewoner gedurende de volledige periode 

van de opzegtermijn, onverminderd de bepalingen van toepassing bij afwezigheid 

van de bewoner. 

Indien een wooneenheid ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de 

opzegtermijn, wordt de dagprijs vanaf dat moment niet meer aangerekend, 

evenmin als eventuele kosten voor levering van diensten. 

De bewoner of zijn vertegenwoordiger verbindt zich er toe de flat te ontruimen 

uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst afloopt, zoals vastgelegd in de 

betekening van de opzeg. 

Ingeval de bewoner of zijn vertegenwoordiger de wooneenheid niet heeft ontruimd 

op de vooropgestelde einddatum van de overeenkomst, kan Res. Lukas de flat 

ontruimen op kosten van de bewoner (zie woonovereenkomst artikel 6.6) .  

Res. Lukas kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, 

diefstal of een gebrek aan onderhoud aan de achtergelaten bezittingen in 

bewaring. 

De eerste maand wordt beschouwd als een proefperiode met een opzegtermijn van 

zeven dagen.  Er worden geen extra kosten aangerekend. 

De bewoner krijgt, indien gewenst, voorrang tot opname in het WZC Christine of 

kortverblijf  van WZC Christine.  Dit zowel voor crisiszorg als overbruggingszorg.  In 

geval van definitieve overplaatsing naar een passende instelling omwille van de 

lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, wordt deze dag van opname als 

datum van opzeg van deze overeenkomst beschouwd.  De definitieve overplaatsing 

van een bewoner die samenwoont met een andere bewoner, beëindigt de 

overeenkomst niet. 

De post die bij de Res. Lukas nog aankomt na vertrek / overlijden van de bewoner 

kan tot 3 maanden na datum van vertrek / overlijden opgehaald worden op het 

secretariaat van WZC Christine. De contactpersoon zal in deze periode wekelijks op 

de hoogte gebracht worden van de eventuele aangekomen post. 

Hoofdstuk 8: Toezichthoudende overheidsdiensten 

 
8.1 Erkenning van Residentie Lukas  door de overheid 

 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van Res. 

Lukas . 

De erkenningsnormen aangaande woonzorgcentra zijn vastgelegd in het decreet 

van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 

erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 

verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 

(publicatie Belgisch Staatsblad: 17 december 2009) 

 

Contactgegevens: 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 Brussel 

Tel: 02/553.35.00 

Website: www.zorg-en-gezondheid.be 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/


 

 

8.2 Toezicht op Residentie Lukas door de overheid 

 

Het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd 

voor het toezicht . 

 

Contactgegevens: 

Zorginspectie 

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 31 

1030 Brussel 

Tel: 02/553.33.79 

Website: www.zorginspectie.be 

 

 

Hoofdstuk 9: Wijzigingen aan de afsprakennota 

 
Wijzigingen aan de afsprakennota worden vooraf schriftelijk aan de bewoners 

meegedeeld. Deze wijzigingen gaan in ten vroegste dertig dagen nadat deze 

werden medegedeeld aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger. 

 

 

Slotbeschouwing 

 
Wij hopen dat deze kennismaking met de leefsfeer van Residentie Lukas u zal 

geruststellen en dat de uitgewerkte richtlijnen van deze afsprakennota u voldoende 

garanties mogen geven om een aangename, comfortabele en veilige woon- en 

leefomgeving te helpen waarborgen. 

Wij hopen oprecht dat u zich hier vlug mag thuis voelen. 

Bij eventuele vragen kan u steeds terecht bij de woonassistent of bij de directie .  

 

 

 

Ondertekening voor ontvangst. 

 

De Bewoner(s) / of zijn gevolmachtigde,       

 

 

 

 

 

Naam, datum en handtekening    Naam, datum en handtekening 

http://www.zorginspectie.be/


Bijlage 2 : Plaatsbeschrijving serviceflat 
 
De VZW WZC Christine, die de serviceflats “ Residentie Lukas “  beheert, gelegen 
Hof van Delftlaan 46 te 2180 Ekeren , hier vertegenwoordigd door  
Directeur, Harald Van Drom 
en  
de bewoner (s) : 
 
 
 
 
Of in voorkomend geval : 
 

Naam:   
Adres:   
Postcode en woonplaats:   
Relatie: 

 
Naam:   
Adres:   
Postcode en woonplaats:   

 Relatie: 
 

die ter zake optreedt / optreden als vertegenwoordiger van 
bovengenoemde heer en / of mevrouw en als dusdanig in de plaats 
treedt / treden voor het vervolgen van de rechten en het naleven van de 
verplichtingen, die uit deze plaatsbeschrijving voortvloeien, hierna ‘de 
bewoner’ genoemd,  

 
 
verklaart/verklaren heden ________________de staat van de flat met 
nummer_________ te hebben onderzocht en daarbij te hebben opgemerkt en 
bevonden, wat volgt:  
  



opmerkingen van algemene aard  
 
Vooraf wordt opgemerkt en door de partijen aangenomen:  
 
1. De beschrijving geschiedt om partijen tot bewijs te strekken van feiten en 
onder voorbehoud van alle rechten over en weer, dat wil zeggen dat partijen bij 
deze geen verbintenissen aangaan, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt vermeld.  
Het vaststellen van sleet of breuk sluit derhalve geen verplichting, tot herstel in, 
tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.  
 
2. De flat is thans niet bewoond.  
 

Beschrijving  
In de hierna volgende beschrijving betekenen links en rechts de linker - en 
rechterzijde voor iemand die de flat langs de voordeur binnenkomt.  
 

o inkom 

o berging 

o keuken 

o leefruimte 

o terras 

o slaapkamer 1 

o slaapkamer 2 

o badkamer 

o berging kelder 
 

 

 
 
 
Het was niet mogelijk de staat van de leidingen en aflopen na te zien die in de 
grond of in de muren zijn aangebracht.  
 
 



 
- Energiemeters 

 
De huidige meterstand voor elektriciteit staat op    
Datum: Meternummer : kWh 
 
De huidige meterstand voor gas staat op    
Datum: Meternummer : kWh 

 
De huidige meterstand voor water staat op    
Datum: Meternummer:  m3 
 

- Sleutels 
 

Per appartement zijn  inbegrepen: 
• 2 voordeursleutels (€42/sleutel) 
• 2 badges (€6.20/badge) 
• 1 brievenbussleutel (€5/sleutel) 
• 1 afstandsbediening poort (€120/bediening) 
• 1 sleutel fietsenhok  (€5/sleutel) 
• 1 of 2 persoonlijke alarmen ( 125€/ stuk) 
 

Indien deze verloren zijn, zullen er kosten worden aangerekend om deze te 
vervangen. 

 
Er kunnen per appartement in totaal maximum 3 voordeursleutels en 5 
badges worden afgeleverd. 
Indien gewenst kunnen er door familie extra sleutels/badges worden besteld, 
hiervoor wordt een waarborg gevraagd ter waarde van de sleutels. 

 
In verband met de veiligheid dienen alle sleutels en badges op het einde van 
huurovereenkomst terug gegeven worden. Voor de extra sleutels wordt de 
waarborg terug gegeven na inlevering van de sleutels/badges. 
 
De bewoner verklaart volgende sleutels van het appartement te hebben   
ontvangen  

 
Datum  Naam  Nummer sleutel 
 Voordeur 1   

 Voordeur 2   

 brievenbus   

 fietsenhok   

 Voordeur3   

 



 
 
 
inkom badge(s) te hebben ontvangen  

  
Datum  Naam  Nummer badge 
 Nr 1   
 Nr 2   
 Nr 3   
 Nr 4   
 Nr 5   

 
 

1 afstandsbediening van de poort. 
datum: 

…………persoonlijk alarm(en) met nr(s). ………………………………………………. 
datum:  

 

Afgesloten op twee originele exemplaren waarvan elk der partijen de inhoud 
aanvaardt en erkent een exemplaar te hebben ontvangen, ook van de 
afsprakennota.  
 
 

 

De bewoner,          voor de VZW, 

 



 
- 1 - 

 

Bijlage 3: inlichtingenblad bewoner(s) en familie - medisch verslag 

 Hof Van Delftlaan 46, 2180 Ekeren 
www.rvtchristine.be 
residentielukas@rvtchristine.be 
 

Inlichtingsblad bewoner(s) flat nr.: ………. 
 

Naam: .........................................................................  Voornaam: ....................................... 

Adres:......................................................................................................................................... 

Tel/GSM..................................................................................................................................... 

Rijksregisternummer:.................................................................. 

Email:.......................................................................................................................................... 

Geboortedatum: ...........................................Geboorteplaats:............................................ 

Nr.identiteitskaart: ........................................................Nationaliteit: .................................... 

Naam Huisarts Tel/GSM………………..................................................................................... 

Voorkeur ziekenhuis:………………………………………………………………………………. 

 

Gelieve hier mutualiteitklevertje te kleven 

 

Naam: .........................................................................  Voornaam: ....................................... 

Adres:......................................................................................................................................... 

Tel/GSM..................................................................................................................................... 

Rijksregisternummer:.................................................................... 

Email:.......................................................................................................................................... 

Geboortedatum: ...........................................Geboorteplaats:............................................ 

Nr.identiteitskaart: ........................................................Nationaliteit: .................................... 

Naam Huisarts Tel/GSM………………..................................................................................... 

Voorkeur ziekenhuis:………………………………………………………………………………. 

 

 

Gelieve hier mutualiteitklevertje te kleven 
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Inlichtingsblad familie 
 
FAMILIELEDEN (– in volgorde van contactname door noodoproepcentrale): 

 

Naam – Voornaam : ............................................................................................................. 

Relatie: ................................................................................................................................... 

Adres: ..................................................................................................................................... 

Tel/GSM.: ............................................................................................................................... 

Email: ………………………………………………………………………………………………. 

Sleutel gewenst? JA/NEEN  (prijs) 

Bereikbaarheid: 24/24 – voormiddag – middag – namiddag – avond 

 

Naam – Voornaam : ............................................................................................................. 

Relatie: ................................................................................................................................... 

Adres: ..................................................................................................................................... 

Tel/GSM.: ............................................................................................................................... 

Email: ………………………………………………………………………………………………. 

Sleutel gewenst? JA/NEEN  (prijs) 

Bereikbaarheid: 24/24 – voormiddag – middag – namiddag – avond 

 

Naam – Voornaam : ............................................................................................................. 

Relatie: ................................................................................................................................... 

Adres: ..................................................................................................................................... 

Tel/GSM.: ............................................................................................................................... 

Email: ………………………………………………………………………………………………. 

Sleutel gewenst? JA/NEEN  (prijs) 

Bereikbaarheid: 24/24 – voormiddag – middag – namiddag – avond 

 

Naam – Voornaam : ............................................................................................................. 

Relatie: ................................................................................................................................... 

Adres: ..................................................................................................................................... 

Tel/GSM.: ............................................................................................................................... 

Email: ………………………………………………………………………………………………. 

Sleutel gewenst? JA/NEEN  (prijs) 

Bereikbaarheid: 24/24 – voormiddag – middag – namiddag – avond 
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Medisch Verslag 

 
Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij 

De Heer/Mevr. ........................................................................................................................ 

medisch onderzocht te hebben op volgende datum: ……/……/ …….. 

 

1. Medische antecedenten:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

2. Bloedgroep - resusfactor: 

................................................................................................................................................. 

 

3. Allergieën / geneesmiddelenintolerantie: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

4. Huidige ziekten 

C.Z.S.: ................................................................. Ademhalingsstelsel: ................................. 

Hart en bloedvaten: ..........................................Spijsverteringsstelsel: .............................. 

Nierfunctie: ........................................................ Zicht: .......................................................... 

Huid: .................................................................. Gehoor: ..................................................... 

Diabetes:…………………………………………..Epilepsie:……………………………………… 

Andere: ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

5. Mobiliteit 

Stapt met hulpmiddel: □ ja  □ neen 

Valt gemakkelijk: □ ja  □ neen 

Kan alleen recht bij een val: □ ja  □ neen 

Rolstoelgebonden: □ ja  □ neen 
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6. Psychosociaal 

Zicht: □goed  □minder goed  □slecht 

Gehoor: □goed  □minder goed  □slecht 

Verstaanbaarheid: □goed  □minder goed  □slecht 

Verward: □goed  □minder goed  □slecht 

Dementie: □ja  □neen     Graad:…………………………………………………………….. 

 

5. Behandeling 

Medisch: … ………………………………………………………………………………………….    

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Paramedisch:  

………………............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Speciale aandacht voor: 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

Ondergetekende arts verklaart dat betrokkene aan geen besmettelijke ziekte lijdt en 

dat hoger vermelde inlichtingen stroken met de werkelijkheid. 

Dit medisch verslag zal bewaard worden in Woonzorgcentrum Christine  en zal bij 

een noodoproep van de flat aangewend worden.  

Handtekening + stempel arts.  

 



 
Woonzorgcentrum CHRISTINE 
Gerardus Stijnenlaan 76,     
2180 Ekeren 
Tel.: 03/641.41.41 
              Hof Van Delftlaan 46 

           2180 Ekeren 
 

 

PRIVACYREGLEMENT VOOR BEWONERS 

Artikel 1. Doelstelling  

Woonzorgcentrum Christine hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van haar patiënten. Via dit privacyreglement wenst WZC Christine haar bewoners dan ook zo volledig 

mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorziening wordt omgegaan met de 

persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. In dit privacyreglement wordt onder meer 

verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van bewoners binnen de zorgvoorziening worden 

verwerkt en hoe de bewoner controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar 

persoonsgegevens. 

Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van: 

- de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 
(hierna: de “Ziekenhuiswet”) en Bijlage A. III. artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van 
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten 
worden nageleefd. 

- de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten (hierna: de “Privacywet”) 
en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter 
uitvoering van de Privacywet; en 

- vanaf 25 mei 2018: Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
(hierna: de “GDPR”), en zijn uitvoeringswetten en -besluiten. 

Artikel 2. Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, zoals een bewoner. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 

die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 

identificatienummer (bv. het rijksregisternummer), locatiegegevens, een online-identificator (bv. een 

IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, 

psychische, economische, culturele of sociale identiteit; 

 Persoonsgegevens over de gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of de 

mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende 

gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven; 



 Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon 

in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn; 

 Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden dat 

ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er 

aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en 

technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 

persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden 

gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na 

pseudonimisering nog wel identificeerbaar is; 

 Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, samengesteld en bewaard op een logische 

gestructureerde wijze die een systematische raadpleging toelaat, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd, 

dan wel gedecentraliseerd is, of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze; 

 Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al 

dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, 

combineren, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens; 

 Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de 

verwerking van de persoonsgegevens bepaalt; 

 Bewerker: de persoon die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om de 

gegevens te verwerken; 

 Verwerker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder 

onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan; 

 Ontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt; 

 Bewoner: de natuurlijke persoon, opgenomen of behandeld in het woonzorgcentrum; 

 Toestemming van de bewoner: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, 

waarmee de bewoner of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of een 

ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die bewoner worden 

verwerkt. 

Artikel 3. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op de in de artikelen 4, 5 en 6 van dit reglement omschreven 

verwerkingen van persoonsgegevens van bewoners binnen WCZ Christine, Gerardus Stijnenlaan 76, 

2180 Ekeren, samengesteld of uitgevoerd door haar werknemers en/of zelfstandige 

beroepsbeoefenaars. 

Artikel 4. Categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden 

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens geldt, overeenkomstig de artikelen 20 en 25 

Ziekenhuiswet, voor alle bewoners van WZC Christine. 

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden – door de zelfstandige beroepsbeoefenaars 

en/of de werknemers van het woonzorgcentrum – ingezameld bij de bewoner zelf, tenzij een andere 

inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de bewoner 

zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen. 



Artikel 5. De aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verkregen 

De binnen WZc Christine, Gerardus Stijnenlaan 76, 2180 Ekeren verwerkte persoonsgegevens van 

bewoners zijn de volgende:  

- identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer; 
- financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het 

lidmaatschap van het ziekenfonds; 
- medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules: 

o medische module; 
o verpleegkundige module; 
o paramedische module; 
o geneesmiddelenverstrekkingsmodule, 

- sociale gegevens; 
- andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door 

de wet (gerechtelijke gegevens). 

Artikel 6. Verwerkingsdoeleinden en wettelijk kader 

§ 1. De verwerking van de persoonsgegevens van bewoners  is op grond van de artikelen 6 en 9 GDPR 

onder meer mogelijk in het kader van:  

- de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de bewoner; 

- de bepalingen van de Ziekenhuiswet (m.n. art. 20 en 25); 

- de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, gecoördineerd op 14 juli 

1994; 

- rechtsvorderingen; of 

- een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de bewoner, voor zover de toestemming 

voor de verwerking van bewonergegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 9 GDPR vereist 

is. 

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van 

bewoners binnen  WZC Christine met name een of meer van de volgende doeleinden voor ogen: 

- bewonerszorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische 
diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of 
behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in 
het belang van de betrokkene; 

- bewonersadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van bewoners met het oog 
op facturatie; 

- bewonersregistratie: het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van 
bewoners voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en 
beleidsdoeleinden; 

- geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren 
van geneesmiddelen; 

- klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens van bewoners en/of hun 
vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten; het 
registeren van klachten; 

- zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en 
paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de bewoners met als 
doel de zorgkwaliteit te verbeteren; 

- wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een 
epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op 
doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale 
overheden; 



 
§ 2. In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze 
die noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in § 1, én zullen deze persoonsgegevens niet 
verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. 

Artikel 7. De verwerkingsverantwoordelijke en de personen die namens de verantwoordelijke 

kunnen optreden 

§ 1. WZC Christine, Gerardus Stijnenlaan 76, 2180 Ekeren, ondernemingsnr: 0421903676, Algemeen 

Directeur Harald Van Drom is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van 

bewoners.  

De personen die namens de verwerkingsverantwoordelijke optreden, zijn de Algemeen Directeur, 

Harald Van Drom, Administratief verantwoordelijke Martine Staudinger, Hoofdverpleegkundige Chris 

Bral en Woonzorgcoördinator Ann Rouchet van WZC Christine.  

Artikel 8. Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens 

§ 1. De persoonsgegevens over de gezondheid zullen overeenkomstig artikel 9, lid 3 GDPR uitsluitend 

onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden 

verwerkt.  

De centrale verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bewonersbestanden met 

persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, berust bij de CRA Dr. Dereere, hierin bijgestaan door 

de Algemeen Directeur voor de niet-medische en niet-verpleegkundige persoonsgegevens uit de 

bewonersbestanden en door de hoofdverpleegkundige voor de verpleegkundige en paramedische 

gegevens. 

§ 2. Binnen Woonzorgcentrum Christine werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, 

die tevens de functie van informatieveiligheidsconsulent uitoefent.  De opdracht van de functionaris 

voor gegevensbescherming en van de informatieveiligheidsconsulent wordt uitgeoefend door Martine 

Staudinger. 

Deze persoon is belast met het toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten 

van bewoners met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zij staat het woonzorgcentrum bij met advies 

inzake al deze aspecten. Zij kan bovendien door iedere bewoner worden gecontacteerd in verband met 

alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in WZC Christine via mail: 

martine.staudinger@rvtchristine.be of telefonisch: 03/641.41.41 te Gerardus Stijnenlaan 76 te Ekeren. 

Artikel 9. De bewerkers van de bewonersbestanden en hun bevoegdheid 

§ 1. De interne raadpleging en verwerking van de persoonsgegevens van de bewoners geschiedt door 

de personen en binnen de perken zoals omschreven in deze paragraaf: 

1. de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden verzameld en verwerkt onder 
leiding van de hoofdverpleegkundige en woonzorgcoördinator, zoals vermeld in artikel 8, § 1 
van dit privacyreglement; 

2. de (zelfstandige) artsen verbonden aan het woonzorgcentrum krijgen een gedelegeerde 
verantwoordelijkheid voor de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de 
bewoners in de medische diensten of afdelingen waarin zij werkzaam zijn; 

mailto:martine.staudinger@rvtchristine.be


3. de personeelsleden en zelfstandige beroepsbeoefenaars verbonden aan de verschillende 
verpleegkundige en paramedische diensten van het ziekenhuis stellen de verwerkingsmodules 
op van de bewonersbestanden waarvoor ze de respectieve verantwoordelijkheid dragen; 

4. de personeelsleden verbonden aan de keuken (incl. dieetkeuken) staan in voor de verwerking 
van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden, met het oog op een geïndividualiseerde 
maaltijddistributie; 

5. de personeelsleden van de dienst opname, administratie en facturatie staan in voor het 
uitvoeren, bewaren, opzoeken en technisch verwerken van persoonsgegevens van bewoners 
met het oog op facturatie; en op de afhandeling van de medische administratie; 

6. de personeelsleden van ondersteunende diensten, zoals de dienst informatica staan in voor de 
technische verwerking van de persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens, zowel met het 
oog op de door de overheid opgelegde doeleinden, als met het oog op interne onderzoeks- en 
beleidsdoeleinden, of voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de 
administratieve ondersteuning van deze doeleinden; 

7. de personeelsleden verbonden aan bewonerbegeleidende diensten staan in voor de verwerking 
van de persoonsgegevens in de bewonersbestanden met het oog op de opvolging binnen de 
sociale, respectievelijk de psychologische, palliatieve of pastorale dienst; 

8. de personeelsleden verbonden aan de apotheek staan in voor het verwerken van de 
persoonsgegevens in de bewonersbestanden, met het oog op de geneesmiddelendistributie; 

9. de informatieveiligheidsconsulent en de functionaris voor gegevensbescherming verwerken 
persoonsgegevens in de bewonersbestanden voor zover dit noodzakelijk zou zijn voor de 
uitvoering van hun respectieve opdracht; 

De onderscheiden bewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig 

hebben voor de uitvoering van hun taken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij een 

elektronisch bestand kan een lijst worden getrokken van wie zich toegang heeft verschaft tot het 

programma en de erin opgenomen informatie. 

§ 2. Alle werknemers en medewerkers van het woonzorgcentrum die voor de uitvoering van hun taken 

toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van bewoners hebben zich ertoe verbonden om bij het 

verwerken en het raadplegen van de bewonersbestanden de bepalingen van dit privacyreglement en 

van de GDPR te eerbiedigen, evenals alle andere beginselen inzake privacybescherming te 

respecteren. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of 

contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. 

Artikel 10. Doorgifte van bewonersgegevens 

§ 1. Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 GDPR en voor zover dit noodzakelijk is voor de in 

artikel 6 van dit privacyreglement vermelde doeleinden zijn de volgende categorieën van ontvangers 

gerechtigd om vanwege WZC Christine persoonsgegevens van bewoners te verkrijgen: 

- verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming 
van de bewoner; 

- Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens 
de wet of met toestemming van de bewoner; 

- betrokken bewoners of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen 
de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de bewoner; 

- overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn; 
- externe behandelende zorgverstrekkers van de bewoner in het kader van de bewonerszorg 

bedoeld in artikel 6 van dit privacyreglement; 
- andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de 

bewoner; 
- de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het woonzorgcentrum of van de 

beroepsbeoefenaar aangesteld door het woonzorgcentrum, zonder toestemming van de 



bewoner, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in 
rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

- externe verwerkers, waarop WZC Christine een beroep doet voor de verwerking van 
persoonsgegevens. 

§ 2. Indien een doorgifte zoals bedoeld in § 1 van dit artikel betekent dat de persoonsgegevens van de 

bewoner worden overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale 

organisatie, dan zal de bewoner bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze 

doorgifte voor de veiligheid van zijn persoonsgegevens. 

§ 3. Buiten de gevallen uiteengezet in § 1 van dit artikel kunnen enkel anonieme gegevens worden 

uitgewisseld met andere personen en instanties. 

Artikel 11. De organisatie van het circuit van de te verwerken persoonsgegevens over de 

gezondheid 

De organisatie van het circuit van de te verwerken persoonsgegevens over de gezondheid verloopt als 

volgt: 

- invoeren en verwerken van gegevens op de wijze en door de personen, zoals omschreven in artikel 

7 van dit privacyreglement; 

- overmaken van bescheiden en facturen aan verzekeringsinstellingen, bewoners en externe 

tarificatiediensten; 

- overmaken van medische gegevens aan externe behandelende zorgverstrekkers in het kader van de 

bewonerszorg zoals bedoeld in artikel 6 van dit privacyreglement; 

- het geanonimiseerd overmaken van de in artikel 92 Ziekenhuiswet bedoelde gegevens aan de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of aan de Vlaamse Gemeenschap. 

Artikel 12. Procedure volgens dewelke gegevens geanonimiseerd worden 

De personeelsleden van de dienst informatica staan in voor de technische verwerking van de 

persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens. Deze anonimisering houdt in dat de 

persoonsgegevens redelijkerwijze niet meer herleidbaar zijn tot een individuele patiënt. 

Persoonsgegevens mogen/kunnen slechts worden geanonimiseerd voor zover vaststaat dat het behoud 

van deze persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de beoogde verwerking. Dit is onder meer 

het geval bij de volgende verwerkingen: 

Artikel 13. Beveiligingsprocedures 

Alle nodige voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van 

de opgenomen gegevens. Tevens worden de nodige technische en organisatorische maatregelen 

getroffen ter beveiliging van de bewonersbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en 

tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan, zoals onder meer 

pseudonimisering en procedures voor het testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van 

de beveiligingsmaatregelen. Geïnformatiseerde programma’s beschikken over een toegangscontrole (a 

priori) en kunnen ook een lijst bijhouden van toegangsloggings (a posteriori). 



Artikel 14. Bewaartermijnen 

§ 1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf het laatste 

ontslag of de laatste behandeling van de bewoner, voor de persoonsgegevens die identificatie toelaten, 

een bewaartermijn van minstens: 

- 30 jaar voor medische gegevens; 
- 20 jaar voor verpleegkundige gegevens; 
- 7 jaar voor facturatiegegevens uit de patiëntenbestanden die dienen als boekhoudkundig 

verantwoordingsstuk en voor duplicaten van de getuigschriften voor verstrekte hulp, van de 
individuele factuur en van de verzamelfactuur; 

- 1 jaar voor de afgehandelde dossiers van de Ombudsdienst. 

§ 2. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden 

verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar. Voor de medische module sensu stricto kan 

dit enkel gebeuren mits akkoord van de CRA. 

§ 3. Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer: 

- hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift; 
- hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch oogpunt of vanuit 

de levensverwachting van de bewoner, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen 
of die van zijn rechtverkrijgenden; 

- hetzij over de bewaring overeenstemming bestaat tussen de bewoner en de behandelend CRA. 

§ 4. Indien de betreffende gegevens zodanig verwerkt zijn dat herleiding tot individuele personen 

redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 

Artikel 15. Onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen 

De volgende onderdelen van de bewonersbestanden zijn deels elektronisch, deels manueel: 

a. Administratieve gegevens 
 

o identificatiegegevens van de patiënten: naam, geslacht, geboortedatum, uniek 
patiëntennummer, rijksregisternummer, adresgegevens, familiale gegevens, 
contactadressen; 

o mutualiteitsgegevens en andere verzekeringsorganismen; 
o administratieve opname en verblijfgegevens: opname en ontslagdata, behandelende 

artsen, klinieklocaties (dienst-kamer-bed); 
o sociaal dossier; 
o maaltijddistributie; 
o diverse ondertekende verantwoordingsstukken (opnameverklaring, 

kamerkeuzeformulier, algemenen voorwaarden …). 
 

b. Medische en verpleegkundige gegevens 
 

o kritische gegevens (bloedgroep, allergieën); 
o fysische parameters (gewicht, lengte …); 
o reden van opname, diagnoses; 
o ingrepen; 
o verpleegkundige aandachtspunten en observaties; 
o aanvragen en resultaten (labo, RX, EKG …); 
o medische verslagen; 
o medicatie; 
o verpleegkundige verzorging, inclusief het zorgenplan; 



o minimale verpleegkundige, klinische, psychiatrische gegevens; 
o beeldmateriaal; 
o voortgangsnota’s van diverse zorgverstrekkers. 

 
c. Facturatie en financiële gegevens 

 

o geleverde prestaties en producten; 
o verblijfgegevens, verpleegdagen, forfaits; 
o betalingstoestand van de bewoner en verzekeringsorganisatie; 
o debiteurengegevens. 

De onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen van deze geautomatiseerde onderdelen zijn 

vastgelegd op bewonersniveau door middel van een uniek bewonersnummer en contactnummer. 

Artikel 16. Verwijderen van gegevens 

De gegevens uit de bewonersbestanden worden verwijderd: 

- bij het verstrijken van de bewaartermijn, zoals bepaald in artikel 15 van dit privacyreglement; 

- in de gevallen bepaald door of krachtens de wet; 

- bij het gerechtvaardigd verzoek daartoe van iedere belanghebbende; of 

- ingevolge een gerechtelijke beslissing. 

Artikel 17. Rechten en mogelijkheden van verweer van de bewoner in het kader van de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

§ 1. Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de bewoner betrekking 

hebben, wordt de bewoner overeenkomstig de bepalingen van de GDPR geïnformeerd over de 

verwerking van deze gegevens en de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking via het 

opnameformulier, de onthaalbrochure of de website van WZC Christine. Verder ligt een exemplaar 

van dit privacyreglement aan het onthaal ter inzage. Hiervan kan desgewenst een afschrift worden 

verkregen. 

§ 2. Indien de bewoner meent dat zijn persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. 

omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden 

verwerkt), dan kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van 

wissing kan de bewoner als alternatief ook vragen dat zijn persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, 

maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). 

De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze 

nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR. 

§ 3. Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan de bewoner de 

verwerking van zijn persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of op de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar 

gezag, doen staken door een bezwaar hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord van de 

verwerkingsverantwoordelijke kan de patiënt verzoeken om die persoonsgegevens alvast tijdelijk niet 

verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). 

Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de bewoner  in elk geval 

doen staken door een bezwaar in te dienen. 



§ 4. De bewoner die hierom verzoekt, heeft bovendien steeds de mogelijkheid om zich te verzetten 

tegen geautomatiseerde verwerkingen van zijn persoonsgegevens met het oog op een individuele 

besluitvorming die voor de bewoner rechtsgevolgen of gevolgen met een soortgelijke impact 

meebrengen.  

De verwerkingsverantwoordelijke is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien hij zich kan 

beroepen op een wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke toestemming van de bewoner. 

§ 5. Voor de uitoefening van zijn rechten bedoeld in de paragrafen 2, 3 en 4 van dit artikel kan de 

bewoner een verzoek indienen bij WZC Christine, Gerardus Stijnenlaan 76, 2180 Ekeren.  

Na indiening van het verzoek van de bewoner zal de bewoner een ontvangstbevestiging ontvangen en 

zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk 

gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn 

worden verlengd tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal de 

verwerkingsverantwoordelijke dit meedelen aan de bewoner. 

Indien het verzoek van de bewoner onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de 

verzoeker, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke de nodige bijkomende informatie opvragen. 

Indien de verzoeker weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan de 

verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren. 

De verzoekprocedure is kosteloos voor de bewoner. Indien het verzoek van de bewoner echter 

kennelijk ongegrond is of indien de bewoner buitensporig gebruikmaakt van zijn rechten, met name 

indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief wordt ingediend, dan kan de 

verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen 

naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan met deze verzoeken. 

§ 6. Indien de bewoner van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement of van de GDPR 

niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, kan de patiënt zich rechtstreeks wenden tot:  

- de in artikel 8, § 2 en 3 van het privacyreglement vermelde personen; 
- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en/of 
- de bevoegde rechter. 

Artikel 18. Inwerkingtreding en wijzigingen 

Dit privacyreglement treedt in werking op 25/05/2018. Het Woonzorgcentrum Christine behoudt zich 

het recht voor om zijn privacyreglement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden aangebracht 

door de raad van bestuur van WZC Christine en voor zover het gegevens zijn die de gezondheid 

betreffen, na het advies van de medische raad. 
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