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Inleiding 
 

U overweegt een opname in een zorgflat. 

We zijn dan ook verheugd dat u aan de residentie ’De Oude Hulst’ hebt  

gedacht. 

Met deze brochure wensen we u enkele nuttige inlichtingen en informatie te 

verschaffen over de zorgflats. Het kan u op weg helpen om de residentie  

beter te leren kennen. 

Indien u nog vragen hebt of een rondleiding wenst, kunt u steeds  

contact opnemen met de zorgcoördinator, Isabel Vanhove.   

Graag na telefonische afspraak.  

Wanneer u een opname overweegt kan u zich beter laten inschrijven op de 

wachtlijst. De wachtlijst wordt chronologisch gehanteerd, met evenwel  

voorrang aan personen die reeds enige zorgbehoefte hebben. Hiervoor han-

teren we de zorgflatschaal.  



Algemene voorstelling 
 

Het flatgebouw residentie ‘De Oude Hulst’ is een project van de vzw Cassiers 

woonzorgcentrum. Naast de zorgflats baat de vzw ook een woon– en  

zorgcentrum, centrum voor kortverblijf, 2 dagverzorgingscentra en een  

lokaal dienstencentrum uit.  

De residentie situeert zich in het hartje van de mooie landelijke en groene 

gemeente Houthulst, in het centrum van de driehoek Diksmuide, Roeselare 

en Ieper. Alle winkels en diensten liggen vlakbij.  

De algemene verantwoordelijkheid berust bij dhr. Johan Decramer, algemeen 

directeur, en mevr. Leen Nys, adjunct directeur. Voor het administratieve  

gebeuren kan de flatbewoner met alle problemen terecht bij  

mevr. Ann Verschaeve, adjunct administratief directeur.  

De residentie ‘De Oude Hulst’ wil een thuis zijn waar het welzijn van iedere 

oudere centraal staat. Een rustige en comfortabele woongelegenheid waar de 

bewoner zelfstandig en met behoud van privacy kan wonen en indien nodig 

beroep kan doen op een waaier van servicemogelijkheden. 

Om deze opdracht van zorg op maat te kunnen realiseren heeft de vzw een 

samenwerkingsovereenkomst met het Wit-Gele-Kruis en Familiehulp. 

De zorgcoördinator, Isabel Vanhove, staat u tijdens uw verblijf bij voor alle  

zaken inzake sociale en administratieve ondersteuning, zorgcoördinatie en 

animatieve begeleiding.  



Doelgroep 
 

De residentie richt zich in hoofdzaak tot 65-plussers. Personen die deze  

leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt, kunnen hier komen wonen indien 

geen enkele andere voorziening de zorgvraag meer passend kan  

beantwoorden. 

De zorgflats staan open voor elke bejaarde, ongeacht zijn filosofische,  

godsdienstige en politieke overtuiging. Zowel mannen, vrouwen als  

echtparen zijn welkom.  

Een zorgflat richt zich tot ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid die 

nood hebben aan zorgondersteuning en zorgomkadering, maar toch nog 

over voldoende zelfstandigheid beschikken om alleen te wonen en mits  

verhoogde ondersteuning nog autonoom kunnen functioneren.  

Ook seniorenkoppels waarvan nog minstens één partner valide is kunnen  

terecht in een zorgflat.  

 

 



Infrastructuur 
 

De residentie telt 22 flats die verdeeld zijn over drie verdiepingen. 

De hoofdingang bevindt zich aan de Terreststraat. In de inkom bevinden zich 

de parlofoon en de wand met post– en dienstbussen.  

Op de benedenverdieping bevinden zich 8 flats.  De lift en de trap brengen 

de bewoners naar de verdiepingen. Op de eerste verdieping bevinden zich  

7 flats, het zonneterras, een ontmoetingsplaats en de wasruimte met de  

wasmachine en droogkast met muntinworp. Op de tweede verdieping bevin-

den zich eveneens 7 flats, een tweede ontmoetingsruimte en een wasruimte. 

Aan de achterkant van het gebouw is de fietsenberging bereikbaar evenals 

enkele parkeergarages, zodat de actieve senior zich overal en op ieder  

moment kan verplaatsen met de wagen of fiets. 

 

 



Infrastructuur 
 

De achterdeur op de benedenverdieping is via een gang verbonden met het 

rust– en verzorgingstehuis. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de tuin 

rond het woonzorgcentrum. 

De bewoners kunnen tevens gebruik maken van de algemene ruimtes:  

de cafetaria, de kapel, het kapsalon, ... 



Infrastructuur 
 

Er zijn twee types flats. De 10 hoekappartementen onderscheiden zich van de 

12 middenappartementen door de situering van de woonkamer.  

(zie grondplan achteraan) Iedere flat heeft een bruto-oppervlakte van ruim 

50 m².  

Langs de voordeur van de flat, met afzonderlijke deurbel, komt men in de 

woonkamer. Links en rechts bevinden zich de berging en de ingebouwde 

keuken. In een ruime nis kan een vestiairekast geplaatste worden.  

In de berging zijn de warmwaterboiler (100 liter) en het elektriciteitsbord  van 

de flat geplaatst. De keuken heeft een ruim aantal kasten, indirecte verlich-

ting en stopcontacten. Er is een spoelbak met afdruipvlak. Het kookelement 

bevat 4 elektrische kookplaten. Ook een dampkap, koelkast met diepvriezer 

en een combimicrogolfoven zijn voorzien. De aangebouwde ontbijttafel voor 

twee personen heeft een werkvlak van 75 cm hoogte. 

 

 

 



Infrastructuur 
 

De woonkamer is voorzien van een aansluiting voor telefoon, radio en TV. 

Ook de parlofoon en het noodoproepsysteem zijn in deze ruimte voorzien. 

De woonkamer geeft toegang tot de slaapkamer.  

De slaapkamer is ruim genoeg voor een volledige tweepersoonsslaapkamer 

en beschikt over een bijkomende telefoonaansluiting en noodoproepsys-

teem. 

De slaapkamer is via een tussendeur verbonden met de badkamer. Deze is 

voorzien van een lavabo met ééngreepsmengkraan voor warm en koud  

stromend water.  Er is een toilet van het hangtype zodat het onderhoud van 

de badkamer gemakkelijk en hygiënisch kan gebeuren. De douche is  

uitgerust met een thermostatische kraan en een stoeltje dat opklapbaar is  

tegen de muur. Er zijn aan het toilet en in de douche tevens handgrepen 

voorzien. Ook zijn er twee handdoekstangen en twee kapstokjes. Alle wanden 

zijn met faience bekleed tot aan het plafond. Ook in de badkamer is er een 

noodoproepsysteem aanwezig.  



Infrastructuur 
 

Overal in de flat is er een keramische vloer die onderhoudsvriendelijk is. Er is 

tevens ruime aandacht geschonken aan de geluidsisolatie. De ramen zijn  

gemaakt uit het kwaliteitsvolle afzeliahout en zijn voorzien van dubbele  

beglazing.  

Iedere flat is voorzien van elektrische verwarming met accumulator 

(woonkamer, slaapkamer en badkamer). De flatbewoner kan zelf zijn verbruik 

regelen.  



Dienstverlening 
 

BESCHERMD WONEN EN VEILIGHEID 

Een zorgflat betekent beschermd wonen en garandeert zekerheid en  

veiligheid aan de bewoners: 

Op drie plaatsen (woonkamer, slaapkamer en badkamer) in de flat en op  

verschillende plaatsen in de gemeenschappelijke ruimtes is er een goed  

bereikbaar oproepsysteem met terugspraak voorzien. Binnen de zorgflat zelf 

is er een systeem van permanentie voorzien om zo snel mogelijk hulp te  

kunnen bieden indien nodig. In geval van nood kan de bewoner daarnaast 

via deze systemen ook dag en nacht de gekwalificeerde verpleegkundige 

en/of verzorgende permanentie van het woon– en zorgcentrum Cassiers  

bereiken. Indien gewenst kan er ook een draagbaar oproepsysteem  

voorzien worden. 

De buitendeur is steeds op slot en kan enkel geopend worden als de  

bewoner dit wil. De bezoeker moet zich steeds aanmelden aan het  

parlofonietoestel in de inkom. Na gesprek met de bewoner kan deze de  

bezoeker al dan niet binnenlaten. 

De deur die toegang heeft tot het RVT is enkel toegankelijk voor bewoners 

en personeel. 

Iedere flat (woonkamer en slaapkamer) is uitgerust met een  

rookdetectiesysteem, waardoor de brandveiligheid gegarandeerd is.  



Dienstverlening 
 

ZORG OP MAAT 

Residentie ‘De Oude Hulst’ biedt aan de flatbewoners zorg op maat en  

begeleiding aan. Bewoners kunnen vrijblijvende gebruik maken van  

volgende interne en externe diensten: 

 Gezins– en huishoudelijke hulp 

 Verpleegkundige zorg 

 Poetsdienst 

 Technische ondersteuning 

 Paramedische zorg (o.a. kinesitherapie) 

 Toelevering van geneesmiddelen 

 Haartooi, manicure en pedicure 

 

Binnen de zorgflats is er 24/24 permanentie voorzien, aangeboden door het 

Wit-Gele Kruis, Familiehulp en het woon– en zorgcentrum. Indien u dit wenst 

worden verpleegkundige zorg, gezinszorg een aanvullende thuiszorg voor u 

geregeld. Hierbij wordt uw vrije keuze gerespecteerd. 

De opmaak van het zorgplan en de evaluatie van de zorgen gebeurt  

multidisciplinair. 

Maaltijden kunnen zelf bereid worden in de flat of kunnen aan huis geleverd 

worden door het woon– en zorgcentrum. 

Indien nodig krijgen de flatbewoners absolute voorrang met betrekking  

tot de andere passende opvangmogelijkheden binnen het woon– en  

zorgcentrum. (rust– en verzorgingstehuis, kortverblijf, dagverzorgingscentrum) 



Dienstverlening 
 

BEWONERSRAAD 

In de residentie functioneert een bewonersraad (4 maal per jaar) waar iedere 

flatbewoner op uitgenodigd wordt. 

De bedoeling van deze samenkomsten zijn o.a. inspraak en overleg garande-

ren en de actuele thema’s toelichten. 

 

SERVICEMOGELIJKHEDEN 

De residentie ‘De Oude Hulst’ biedt heel wat servicemogelijkheden waarop 

de bewoner beroep kan doen: 

Zo kan men gebruik maken van de ontmoetingsruimtes (met keukenhoek) op 

de 1e en 2e verdieping, ook voor het organiseren van familiefeestjes van de 

bewoners. 

De tuin, het zonneterras en beide wassalons zijn vrij toegankelijk voor elke 

bewoner. 

De zorgflatcoördinator staat in voor de goede orde en de veiligheid en is 

steeds ter beschikking om nadere, praktische informatie te geven. Zij leert  

tevens het gebruik aan van alle elektrische toestellen in de flat.  

 

 

 



Dienstverlening 
 

DE ZORGFLATCOÖRDINATOR 

De zorgflatbewoners kunnen steeds beroep doen op de zorgflatcoördinator. 

Zij staat in voor de zorgcoördinatie, de goede orde en veiligheid en is steeds 

ter beschikking voor informatie, advies en zorgbemiddeling. 

De coördinator staat ook regelmatig in contact met de thuiszorgdiensten  

zodat er een goede kennis is van de individuele noden, de vragen snel  

aangepakt kunnen worden en we iedereen een individuele begeleiding  

kunnen bieden. 

Wekelijks worden door de woonassistente binnen de zorgflats activiteiten  

georganiseerd met als doel een aangenaam woon– en leefklimaat te bewerk-

stelligen. Daarnaast kunnen de bewoners ook deelnemen aan activiteiten in 

het woon– en zorgcentrum.  



Dienstverlening 
 

KLACHTENBEHANDELING 

Het opvolgen van klachten kadert binnen het streven naar een kwaliteitsvolle 

hulp- en dienstverlening. Het melden van opmerkingen, suggesties en klach-

ten biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te 

verbeteren. Klachten, opmerkingen of suggesties kunt u steeds melden aan 

de coördinator. Ook schriftelijk kunt u deze melden en dit via het meldings-

formulier dat u terug vindt aan de klachten- en ideeënbus. Het formulier kan 

u dan aan de bus aan de inkom deponeren. Binnen de week krijgt u een eer-

ste feedback op uw klacht. We streven ernaar om binnen één maand de 

klacht af te handelen, zoniet de stand van het onderzoek mee te delen.  



Kostprijs 
 

DAGPRIJS 

€ 26,73 per dag. Deze prijs geldt voor de gehele flat om het even of er 
één of twee personen in verblijven.  

 

INBEGREPEN IN DE PRIJS 

 Bewoning van de flat 

 Onderhoud en gebruik van alle gemeenschappelijke ruimtes 

 Elektriciteit en water in de gemeenschappelijke ruimtes 

 Waterverbruik in de flat 

 Onroerende voorheffing (grondlasten) 

 Familiale en brandverzekering waarbij de inboedel meeverzekerd is tot 
een plafond van € 12 394,68 

 Adviesverlening, zorgcoördinatie en –bemiddeling en pastorale bijstand  

 Deelname aan animatieactiviteiten  

 Noodoproepsysteem met terugspraak en parlofoon 

 Gebruik van draagbaar oproepsysteem 

 Oproepbaarheid van gekwalificeerde verpleegkundige en verzorgden, 
24uur op 24 

 Absolute voorrang bij opname in het RVT, dagcentrum en kortverblijf 

 Algemeen beheer 

De waarborg, gevraagd bij opname, bedraagt € 801,90 



Kostprijs 
 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS 

 Maaltijden aan huis geleverd door het WZC 

 Behang- en schilderwerken 

 Herstellingen en onderhoudswerken 

 Gebruik garage en wassalons 

 Kosten voor medische, verpleegkundige en paramedische verstrekkingen 
die niet gedekt zijn door het RIZIV 

 Recreatieve en animatie-activiteiten buiten het voorziene aanbod 

 Elektriciteitsverbruik, TV-abonnement en telefoonverbruik worden door 
de maatschappij rechtstreeks aan de bewoner gefactureerd 

 Ongeplande zorginterventies: € 3,00 per zorgsessie, vanaf meer dan 10 
zorginterventies per maand 

PRIJS VAN DE MAALTIJDEN: 

€ 5,00 voor 2 broodmaaltijden  

(ontbijt + avondmaal) 

€ 5,00 voor het middagmaal  

(soep + hoofdgerecht + drank + dessert) 

3 maaltijden per dag = € 10,00 





Wachtlijst 
 

Er gelden geen specifieke voorrangsregels. De wachtlijst wordt chronologisch 

geraadpleegd, volgens datum van inschrijving. 

Wij willen wel rekening houden met de noden van de specifieke kandidaten 

en willen ons vooral toespitsen op kwetsbare ouderen die reeds enige  

zorgnood hebben. Daarvoor hanteren wij de zorgflatschaal waarbij we de  

noden op verschillende criteria nagaan.  



Grondplan 
 

MIDDENAPPARTEMENT 



Grondplan 
 

HOEKAPPARTEMENT 







 

Rust- en verzorgingstehuis 

Cassiers 

Voor bijkomende informatie 

kunt u steeds contact opnemen met 

 

Isabel Vanhove  

Coördinator - isabel.vanhove@wzccassiers.be 

 

Leen Nys  

Adjunct directeur - leen.nys@wzccassiers.be 

 

Elke werkdag tussen 8u30 en 17u00 

Gelieve bij bezoek aan de voorziening vooraf een afspraak vast te 

leggen zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken.  


