REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE RUSTHUIZEN VAN HET OCMW
AALST

HOOFDSTUK I. ALGEMEENHEDEN - STATUUT VAN DE INRICHTING.
ARTIKEL 1 - BEHEER VAN DE INSTELLING.
De rusthuizen De Hopperank, Sint-job en Mijlbeke zijn eigendom van en worden beheerd door het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst. Het O.C.M.W stelt de bijzondere
toelatingsvoorwaarden vast en beslist over het aanvaarden van de kandidaten. De voorzitter van het
O.C.M.W. kan echter tot een dringende opname besluiten die maar definitief wordt na de
bekrachtiging door het O C.M.W.
ARTIKEL 2 - VERANTWOORDELIJKE.
De door het O.C.M.W. aangestelde verantwoordelijke, wiens naam aan de bewoners wordt
bekendgemaakt, oefent het algemeen toezicht uit op alle diensten.
Hij/zij verzekert de harmonieuze werking volgens de regels die door het O.C.M.W. zijn vastgelegd
en volgens de bevoegdheden die hem/haar werden toegekend
ARTIKEL 3 - STATUUT VAN DE INSTELLING.
De rusthuizen zijn ter beschikking van die bejaarden wier gezondheid of maatschappelijke toestand
het hun onmogelijk maakt in normale levensomstandigheden verder thuis te blijven, om hen in de
best mogelijke omstandigheden de nodige zorgen te verlenen.
Ze eerbiedigen de ideologische. filosofische of godsdienstige overtuiging van iedere
bejaarderesident(e} ; binnen de grenzen van het gemeen recht.
ARTIKEL 4 - BASISREGLEMENT.
Het onderhavig reglement van orde bevat praktische inlichtingen alsook de nodige basisafspraken
die elke bewoner aanbelangen.

HOOFDSTUK II - OPNEMINGSVOORWAARDEN.
ARTIKEL 5 - TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om tot één van de rusthuizen toegelaten te worden moeten de kandidaten aan de volgende eisen
voldoen :
1. De stad Aalst bewonen. De andere aanvragen worden ter advies aan het comité‚ voor de
rusthuizen voorgelegd.
2. Elke beroepsactiviteit of winstgevende bedrijvigheid gestaakt hebben en de leeftijd van 60 jaar
bereikt hebben. Afwijkingen worden ter advies aan het comité - de Raad voorgelegd.
3. Bij sociaal onderzoek ter plaatse, alle bewijsstukken ter beschikking stellen van het O.C.M.W.,
nodig voor de samenstelling van het dossier. Het achterhouden van de bewijsstukken nopens de
vermogenstoestand van zichzelf en van de onderhoudsplichtigen geeft het O.C.M.W. het recht
om de opname te weigeren of bij latere vaststelling over te gaan tot terugvorderingen
vermeerderd met de wettelijke intresten.
4. Zich vooraf laten onderzoeken door een geneesheer en een medisch attest voorleggen, gesteund
op een radiologisch onderzoek, waaruit blijkt dat de kandidaat niet is aangetast door een
besmettelijke ziekte.
ARTIKEL 6 - DE OVEREENKOMST .
Overeenkomstig de wellelijke bepalingen terzake, sluit het OCMW met de resident(e) en/of
zijn/haar zaakgelastigde en/of onderhoudsplichtige een schriftelijke overeenkomst, waarin
ondermeer de financiële voorwaarden vastgelegd worden (dagprijs, de samenstelling van de
dagprijs, supplementen, e.d.).
Er wordt eveneens een regeling getroffen in verband met het beheer van persoonlijke goederen en
gelden.

HOOFDSTUK III - OPNEMINGSMODALITEITEN.
ARTIKEL 7 - ONTHAAL.
De verantwoordelijke van het rusthuis organiseren een degelijk onthaal van nieuwe residenten en
betrekt hierbij zowel de kinderen en/of familieleden als de personeelsleden.
Het O.C.M.W. bepaalt welke voorwerpen naar het rusthuis mogen worden meegebracht in
samenspraak met de resident of zijn gevolmachtigde .
ARTIKEL 8 - TOEWIJZING VAN DE KAMER.
Iedere resident(e) kan een bemeubelde éénpersoonskamer aanvragen, aangepast aan de behoefte en
de gezondheidstoestand van de resident(e).
In samenspraak met de verantwoordelijke van het rusthuis en rekening houdend met de
voorschriften inzake veiligheid en hygiëne mag de resident(e) de toegewezen kamer naar eigen
smaak inrichten.
Per kamer wordt een inventaris opgemaakt in tweevoud en ondertekend door de resident(e) en/of
zaakgelastigde en de verantwoordelijke van het rusthuis.
De resident(e) zal de kamer, indien hij/zij deze om welke reden ook ontruimt, alsook de inboedel in
goede staat afleveren.
ARTIKEL 9 - INTERNE VERHUlZING.
Behoudens zijn/haar uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen mag aan de resident(e) geen
andere kamer toegewezen worden dan die welke bij de opname werd toegekend.
ARTIKEL 10 - FORMALITEITEN.
In samenspraak met de resident(e) en/of zaakgelastigde en/of onderhoudsplichtige zorgt de
verantwoordelijke van het rusthuis ervoor dat de formaliteiten in verband met de woonstverandering
geregeld worden (gemeente, ziekenfonds. pensioenkas e.d.).
ARTIKEL 11 - INDIVIDUELE STEEKKAART .
De verantwoordelijke van het rusthuis maakt een individuele steekkaart op met vermelding van :
- de identiteit van de betrokkene ;
- het ziekenfonds ;
- de huisarts en de eventuele paramedici ;
- de gewenste verplegings- of verzorgingsinstellingen ;
- naam, adres en telefoonnummer van de personen die in noodgevallen moeten verwittigd
worden ;
- facultatief op vraag van de bejaarde: - de godsdienstige of filosofische overtuiging ;
- de begrafenismodaliteiten.

HOOFDSTUK IV - MODALITEITEN AANGAANDE HET ONTSLAG EN HET
BEEINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST.
ARTIKEL 12 - OPZEGTERMIJN / VERGOEDING.
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur met dien verstande nochtans dat de eerste
maand geldt als proefperiode tijdens dewelke de overeenkomst door beide partijen kan beëindigd
worden mits een schriftelijke vooropzeg van ten minste acht dagen De inwoner heeft het recht de
overeenkomst bij aangetekend schrijven gericht aan de raad van het O.C.M.W. te beëindigen met
Inachtneming van een opzegging van 30 dagen. De kamer dient te worden ontruimd bij het
beëindigen van de overeenkomst
ARTIKEL 13 - OVERPLAATSING NAAR EEN ANDERE INSTELLING.
Het rusthuis voor bejaarden verbindt er zich toe de resident(e) niet te ontslaan tenzij wanneer
zijn/haar gedragingen zwaar storend zijn voor de medebewoners of voor de inrichting of om reden
van heirkracht.
Indien naar oordeel van de behandelende geneesheer de lichamelijke of geestelijke
gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat definitieve overplaatsing naar een passende
inrichting is geboden, verbindt de inrichting er zich toe, te zorgen voor een passend verblijf.
Dit gebeurt in overleg met de resident(e) en/of met de natuurlijke of rechtspersonen die voor zijn
plaatsing instaan .
De opzegtermijnen worden, indien nodig, zolang verlengd.
ARTIKEL 14 - ONTSLAG.
In geval van zwaar vergrijp tegen de goede orde of in geval van ernstige overtreding op het vlak van
zijn verbintenis tot betaling van de kosten, kan het O.C.M.W., indien noodzakelijk, tot de
overplaatsing naar een andere instelling of tot uitsluiting van de resident(e) beslissen
De betrokkene zal echter vooraf gehoord worden en een schriftelijke waarschuwing ontvangen.
De opzegtermijnen worden gerespecteerd.
ARTIKEL 15 - OVERLIJDEN.
In geval van overlijden van een bejaarde-resident(e) wordt de uitvaart en de begrafenis geregeld
door de familieleden.
Bij ontstentenis van deze, worden van de zijde van de instelling de nodige voorzieningen getroffen.

HOOFDSTUK V - VERBLIJFSMODALITEITEN.
ARTIKEL 16 - PRINCIPE.
De persoonlijke vrijheid van iedere resident(e) wordt gewaarborgd, voor zover zijn/haar
gedragingen niet storend zijn voor de medebewoners
Om een vreedzaam en harmonieus levensmilieu te bewaren, gedragen de bewoners zich onderling
met de nodige achting, helpen ze elkaar en eerbiedigen ze de godsdienstige, filosofische en politieke
overtuigingen van eenieder .
Het staat in principe iedere resident(e) vrij het rusthuis voor een bepaalde periode te verlaten
Iedere resident(e) heeft de mogelijkheid om de godsdienst naar zijn keuze te beoefenen, zonder dat
daarbij enige druk wordt uitgeoefend.
ARTIKEL 17 - AFWEZIGHEID TIJDENS DE DAG.
Iedere resident(e) gaat in principe vrij in en uit het rusthuis, behoudens andersluidende medische
voorschriften .
Om de organisatie en de dienstverlening vlot te laten verlopen wordt hem/haar evenwel gevraagd
zich te houden aan een aantal afspraken en zich te schikken naar de uurregeling van verpleging,
maaltijden en bezoek.
Principe van de verblijfsmodaliteiten.
Om veiligheidsredenen wordt de voordeur afgesloten van 22.00 uur 's avonds tot 08.00 uur 's
morgens. De inwoner die het rusthuis tijdens deze uren wenst te verlaten, zal het dienstdoende
personeel hiervan verwittigen.
Wanneer de resident(e) een maaltijd buitenshuis wenst te gebruiken moet de verantwoordelijke
ingelicht worden, nl. elke dag vóór 900 uur voor wat betreft het middagmaal en vóór 15.00 uur voor
wat betreft het avondmaal.
ARTIKEL 18 - LANGDURIGE EN TIJDELIJKE AFWEZIGHEID.
Wanneer de resident(e) voor één of meerdere dagen de kamer verlaat. wordt hij/zij verzocht deze
kamer af te sluiten en de verantwoordelijke op de hoogte te brengen.
Laatstgenoemde houdt een afwezigheidsregister bij.
De sleutel van de kamer kan bij het bevoegd personeel in bewaring worden gegeven.
De duur van de afwezigheid, het adres en zo mogelijk het telefoonnummer waar de resident(e) kan
worden bereikt, dienen opgegeven te worden.
In geval van tijdelijke afwezigheid (zoals hospitalisatie, verlof, reis, ...) zal de eerste dag van de
afwezigheid steeds volledig in rekening worden gebracht (dus geen koning). Vanaf de tweede dag
tot en r- et de voorlaatste dag wordt een koning toegestaan van 20 % op de aangerekende dagprijs.
De dag van terugkomst wordt steeds volledig aangerekend

ARTIKEL 19 - BRIEFWISSELING.
De residenten hebben het volstrekte recht om briefwisseling te voeren
Binnengekomen post. colli en andere goederen worden bij de directie afgegeven en zo spoedig
mogelijk aan de bejaarde-resident(e) doorgegeven.
De bejaarde-resident(e) heeft recht op geheimhouding van zijn/haar persoonlijke omstandigheden,
de financiële situatie inbegrepen
Het wordt de bewoners sterk aangeraden hun pensioenen en andere uitkeringen rechtstreeks op een
persoonlijke post- of bankrekening te laten overschrijven.
ARTIKEL 20 - BEWEGINGSVRIJHEID.
Alle algemene ruimten in de Inrichting zijn voor de resident(e) toegankelijk.
Niemand mag de vertrekken van de bewoners betreden zonder diens toestemming, behalve
diegenen die daartoe contractueel gemachtigd zijn. Wanneer dit volgens het oordeel van de directie
noodzakelijk is, dient aan het personeel en andere personen tussen 8.00 -uur en 12.30 uur en tussen
14.00 uur en 17.00 uur toegang tot deze vertrekken te worden verleend Is de bewoner afwezig op
deze uren, dan is zo een betreden bij voorbaat toegestaan.
De toegang tot de keuken, magazijnen, technische ruimten en andere lokalen met speciale
bestemming, is verboden voor residenten en bezoekers.
ARTIKEL 21 - BEZOEK.
Bezoek is toegelaten elke dag. Om organisatorische redenen is het aangewezen om de bezoeken te
laten plaatsvinden van 9.00 uur tot 11 30 uur en van 14.00 uur tot 20.30 uur.
ARTIKEL 22 - HINDERLIJK LAWAAI.
De residenten, bezoekers en personeel worden gevraagd de rust niet te verstoren. Gedurende de
uren tussen het middagmaal en 1400 uur en na 21 00 uur wordt gerucht en lawaai vermeden.
Het gebruik van radio en televisietoestellen is slechts toegestaan op voorwaarde dat het
klankvolume niet storend is voor de medebewoners
Het houden van dieren op de kamer is niet toegestaan.
Aanbrengen van spijkers en nagels voor schilderijen e.d. dient door het personeel uitgevoerd.
ARTIKEL 23 - MAALTIJDEN.
De instelling zorgt ervoor dat iedere resident(e) voldoende gezonde, afwisselende voeding ontvangt,
die bovendien aangepast is aan de gezondheidstoestand van de bejaarden en aan de door de
geneesheer aangegeven dieetvoorschriften.
In het belang van hun eigen gezondheid wordt het de bewoners sterk ontraden de eetmalen aan te
vullen.
Zij dienen acht te slaan op gemakkelijk bederfbare voedingswaren op de kamer .
De residenten worden verzocht geen misbruik te maken van alcoholische dranken.

De maaltijden moeten gebruikt worden in de eetzaal; alleen bij ziekte wordt het eten op de kamer
gebracht.
Tijdens het eten dient men de regels van de wellevendheid in acht te nemen
Van de tafels mag geen voedsel mee naar de kamers genomen worden, uitgezonderd het dessen,
gebak of een boterham voor een late avondmaaltijd, op voorwaarde dat zij degelijk verpakt zijn
De spijskaan wordt minstens een dag vooraf uitgehangen aan de eetzaal
Het is verboden te roken in de eetzaal
ARTIKEL 24 - HYGIENE, OPSCHIK EN KLEDIJ.
De residenten zijn ertoe gehouden de door de directie en het personeel gegeven richtlijnen strikt na
te komen.
Het verzorgend en verplegend personeel zorgt ervoor dat iedereen geregeld vers ondergoed en
bovenkledij krijgt. Het persoonlijk linnen wordt genaamtekend door de familie De inwoner of
familie moet ervoor zorgen dat hij/zij over voldoende ondergoed en kledij in goede staat beschikt.
Tenminste éénmaal per week maken alle residenten gebruik van de baden of stortbaden.

HOOFDSTUK VI - MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORGEN.
ARTIKEL 25 - ALGEMEEN.
Aan de bewoners worden alle zorgen verstrekt die hun gezondheidstoestand vereist en wordt de
nodige hulp geboden bij de dagelijkse handelingen van het leven. De verpleegkundige zorgen
worden verstrekt door het personeel van het rusthuis.
Zoals wettelijk opgelegd (in toepassing van het bejaardendecreet van 5 maart 1985 en de
betreffende uitvoeringsbesluiten) wordt voor elke opgenomen persoon een dossier bijgehouden over
de medische voorschriften en richtlijnen en hun uitvoering.
Het beroepsgeheim wordt strikt geëerbiedigd.
De medicatie wordt verstrekt door het verplegend personeel.
Voor zover de behandelende arts of verantwoordelijke dokter er geen bezwaar tegen heeft, kan de
bewoner die dat wenst zijn/haar medicatie op de kamer bijhouden.
Het rusthuis draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien bewezen is dat de resident(e) op eigen
initiatief te veel geneesmiddel~n gebruikt en dit zonder of tegen het advies van de geneesheer .
ARTIKEL 26 - GENEESHEER.
De vrijheid van keuze van geneesheer wordt verzekerd voor zover deze geneesheer de nodige
informatie en richtlijnen doorgeeft die vereist zijn om het hiervoor vermeld wettelijk verplicht
dossier bij te houden.
Voor zover de bewoner toch verder een beroep doet op een geneesheer die op dit vlak in gebreke
blijft, wijst de inrichting alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de zorgenverstrekking.
Het O.C.M.W. houdt zich het recht voor om de geestelijke en fysische gezondheidstoestand te
volgen en daartoe de nodige schikkingen te laten treffen door haar aangestelde.

HOOFDSTUK VII - INSPRAAK EN ONDERZOEK VAN SUGGESTIES EN KLACHTEN.
ARTIKEL 27 - DE BEWONERSRAAD.
Binnen het rusthuis wordt een bewonersraad opgericht.
In principe kunnen er enkel residenten of zaakgelastigden deel van uitmaken
De bewonersraad wordt voorgezeten door een resident(e) of een zaakgelastigde van een resident(e)
en vergadert ten minste éénmaal per trimester en verder telkens de voorzit(s)ter dit noodzakelijk
acht.
De nominatieve lijst van de leden wordt uitgehangen in de eetzaal van de residenten.
De bewonersraad brengt advies uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijkse
verantwoordelijke, over alle aangelegenheden betreffende de algemene werking van het rusthuis.
Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt
De verslaggever wordt aangeduid door de vergadering.
Het verslag wordt bijgehouden in een speciaal daartoe bestemd register .
Afschriften worden overhandigd aan de dagelijkse verantwoordelijke en aan ieder lid van de
bewonersraad en bovendien uitgehangen in de eetzaal van de residenten.
De dagelijkse verantwoordelijke en het personeel kunnen uitgenodigd worden om de vergaderingen
bij te wonen.
ARTIKEL 28 - SUGGESTIES EN KLACHTEN.
Suggesties en klachten kunnen door de resident(e) of door zijn/haar zaakgelastigde of door de
bewonersraad genoteerd worden in een daartoe bestemd register.
De suggesties en klachten dienen gedagtekend te worden.
Indien hulp nodig is voor het noteren van de bemerkingen kan de resident(e) of de bewonersraad
beroep doen op de verantwoordelijke of een personeelslid.
Alle klachten en suggesties en de gevolgen die hieraan gegeven worden, zullen besproken worden
in de bewonersraad .
Aan de indiener van een suggestie of een klacht wordt het gevolg dat aan de suggestie of klacht
gegeven werd medegedeeld, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Het register en de verslagen worden, op eenvoudige aanvraag, ter inzage gelegd van de
bewonersraad.
Voor de goede gang van zaken is het wenselijk dat de bewoners, via dit register, geen strikt
persoonlijke twisten met andere bewoners proberen te beslechten.

HOOFDSTUK VIII - FINANCIELE ASPECTEN VAN DE OPNAME.
ARTIKEL 29 - VERBLIJFSKOSTEN.
Het refertebedrag van de onderhoudsprijs wordt door het OCMW vastgesteld en ter goedkeuring
aan de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken voorgelegd
Op het einde van elke maand wordt voor iedere resident(e) een rekening opgemaakt met vermelding
van. identiteit, aantal dagen verblijf, dagprijs, een gedetailleerde opgave van de onkosten buiten de
dagprijs, het netto bedrag en het bedrag betaald door betrokkene. Een exemplaar van die rekening
wordt overhandigd aan elke natuurlijke of rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk voor de betaling
instaat.
ARTIKEL 30 - BEHEER VAN GELDEN EN GOEDEREN.
De resident(e) mag in geen enkel geval bij opneming, noch nadien verplicht worden het beheer van
zijn gelden en of goederen of het bewaren ervan aan de inrichting, een beheerder van de inrichting,
de dagelijkse verantwoordelijke of een personeelslid toe te vertrouwen.
Alleen indien dit schriftelijk met de resident(e) of de zaakgelastigde werd overeengekomen en mits
toezicht van een commissie voorgezeten door een magistraat, een notaris of een bedrijfrevisor kan
het beheer van de gelden en/of goederen van de resident(e) of het bewaren ervan uitsluitend aan de
dagelijkse verantwoordelijke van de inrichting worden toevertrouwd.
De leden van deze commissie zijn tot geheimhouding verplicht.
De eventuele kosten die dit toezicht meebrengt mogen onder geen enkel beding, individueel ten
laste worden gelegd van de bejaarde. Zij kunnen desgevallend alleen in de dagprijs worden
verrekend.
Indien de inrichting kan aantonen dat de resident(e) niet in staat is een schriftelijke overeenkomst te
sluiten dient zij overleg te plegen met de naaste familie
Deze regel is niet van toepassing wanneer de resident(e) opgenomen is in een inrichting van een
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ten laste van dit Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn.
ARTIKEL 31 - VOORWERPEN EN WAARDEN IN BEWARING.
Voorwerpen en waarden die door de bewoners, wier onderhoudskosten niet volledig werden gedekt,
meegebracht werden, komen in geval van overlijden tot beloop van het verschuldigde bedrag toe
aan het O.C.M.W.
Geld en waardevolle voorwerpen kunnen tegen ontvangstbewijs ter bewaring aan de ontvanger van
het O.C.M.W; worden overgemaakt Het OC.M.W. zal enkel kunnen aansprakelijk gesteld worden
voor het geld of de waarden welke bij de ontvanger in bewaring zijn gegeven.

HOOFDSTUK IX - MAATREGELEN VAN ALGEMEEN BELANG.
ARTIKEL 32 - CONTACTEN TUSSEN BEWONERS EN PERSONEEL.
De bewoners geven onderling blijk van hulpvaardigheid, eerbied en vriendelijkheid
Ook het personeel moet met beleefdheid bejegend worden.
De bejaarden worden verzocht geen opdrachten aan het personeel te geven die buiten hun
gebruikelijke taken liggen
Het is ten strengste verboden geschenken of fooien te geven aan het personeel.
De bejaarden dienen door het personeel beleefd en met eerbied behandeld te worden
Klachten hieromtrent worden rechtstreeks aan de verantwoordelijke gericht
ARTIKEL 33 - BRANDVEILIGHEID.
Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen is het nodig dat de bewoners een heel bijzondere
inspanning leveren om alles te vermijden wat brand en/of explosie kan opleveren oa
- bij opname en nadien moeten de elektrische apparaten voldoende vellig zijn; de
toestellen kunnen als dusdanig aangezien worden zo zij In regel zijn met de Belgische
normen of voorzien zijn van een keuringsmerkteken (CEBEC. etc ) De bewoner zal bij
de opname een controle van deze apparaten laten uitvoeren door een zelfstandig
elektrieker. Bij defect of beschadiging van snoeren. stekkers. stopcontacten. ed. zal de
bewoner het personeelonmiddellijk op de hoogte brengen.
- roken in bed en in lokalen waar een rookverbod geldt en asbakken ledigen in
prullemanden zijn handelingen die gemakkelijk tot brand kunnen leiden. Dit is dan ook
verboden
- In de kamer kaarsen aansteken of verwarmingstoestellen gebruiken is eveneens strikt
verboden
De bewoners dienen zich vertrouwd te maken met de reddingstekens evenals met de
evacuatiewegen waarlangs zij in geval van nood uit het gebouw kunnen ontkomen
A.

Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen
wordt gebruikt.
(Dit teken mag in een andere stand geplaatst worden)
B.

Richting van een nooduitgang naar links (Een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een
nooduitgang naar rechts)

C.

Plaats van een nooduitgang (te plaatsen boven de nooduitgang)
De richtlijnen die men dient te volgen In geval van brand zijn duidelijk aangebracht op
verschillende plaatsen in het gebouw Bij brandoefeningen zullen de bewoners geholpen en begeleid
worden om als dusdanig het geheel van reddingsoperaties en evacuatiemogelijkheden te begrijpen.
Wat bij brand ...
WEES KALM EN GEEN PANIEK
Bij brand op uw kamer –
- verlaat onmiddellijk de kamer .
- doe de deur van uw kamer dicht .
- verwittig onmiddellijk de permanentie.
Bij brandalarm :
- verlaat onmiddellijk uw kamer .
- volg de pictogrammen, hetzij de pictogram die de uitgang aanwijst of de pictogram die
naar de nooduitgang wijst.
- bij het afdalen van een trap drum niet, kom kalm de trappen af, geef desnoods elkaar een
arm of een hand ...
De deuren van de kamers mogen om veiligheidsredenen niet gesloten worden, wanneer de resident
zich in de kamer bevindt.
ARTIKEL 34 - VRIJETIJDSBESTEDING, ANIMATIE, REVALIDATIE.
Het rusthuis stelt TV -zalen, een hobbykamer, een bibliotheek ter beschikking teneinde een zinvolle
vrijetijdsbesteding te stimuleren.
Bewoners die zich voldoende fit voelen kunnen mits toestemming van de directie en op eigen
verantwoordelijkheid in en buiten het rusthuis werkjes opknappen.
De instelling verbindt er zich toe, samen met de bewoners, inspanningen te leveren om de
zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren en te behouden.
ARTIKEL 35 - VERZEKERING.
Het O.C.M.W. heeft een globale verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor alle
residenten van het rusthuis afgesloten.
ARTIKEL 36 - TOEZICHT .
De verantwoordelijke waakt erover dat de maatregelen van algemeen belang worden nageleefd en is
bijgevolg bevoegd alle lokalen te betreden, de individuele kamers inbegrepen.

ARTIKEL 37 - KENNISGEVING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE.
Alle bewoners gaan, door het feit van hun opname in het rusthuis, de verbintenis aan de
voorschriften van dit reglement evenals de toepassingsmaatregelen na te leven.
Bij opname in het rusthuis wordt een exemplaar van onderhavig reglement tegen ontvangstbewijs,
dat als akkoordverklaring geldt, aan elke bewoner en zijn eventuele zaakgelastigde ter hand gesteld
samen met een exemplaar van de individuele opname- en betalingsovereenkomst.
Dit reglement is vastgesteld en kan gewijzigd worden bij beslissing van de O.C.M.W.- raad. mits
goedkeuring door de gemeenteraad en door de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap.
Het onderhavig reglement dat alle voorafgaande vervangt, werd
vastgesteld door de Raad van het OCMW dd 31.10.1997
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting dd 16.12.1997
goedgekeurd door de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap bij brief van ..
referentie ......

