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Inspectiebezoek op: 29/05/2006 0:00 
Inrichtende macht: OCMW Antwerpen 
 
DAGPRIJS VANAF 1 JANUARI 2008 

Als er geen dagprijs, geldig vanaf 1 januari 2008, werd vermeld door het rusthuis zelf, wordt de dagprijs uit 
het inspectieverslag vermeld. Deze prijzen worden aangegeven met een asterisk (*) 

  SINT BARTHOLOMEUS Provincie Vlaanderen 

Eenpersoonskamer 48,215  46,62 42,87 

 

Tweepersoonskamer 48,215  41,8 36,51 

 

 
PROFIEL BEWONERS  

Aantal bewoners: 180 
Aantal dementerenden: 78 
Aantal niet-bejaarden:  

Aantal ten laste van OCMW: 5 
Aantal in kortverblijf: 1  

 

  Weinig zorg nodig Veel zorg nodig 

  O A B C C' CD 

Rustoord bejaarden 61 19 0 15 0 - 

 

Rust- en verzorgingstehuis - - 47 0 - 37 

 

Totaal 61 19 47 15 0 37 

 
 

Gemiddelde rusthuis (%) 34.08 10.61 26.26 8.38 20.67  

 

Gemiddelde provincie (%) 30.53 28.44 28.60 24.55 29.22  

 

Gemiddelde Vlaanderen (%) 17.42 15.98 22.04 14.09 29.11  

 

O = onafhankelijk A = afhankelijk voor wassen en/of kleden of gedesoriënteerd B = afhankelijk voor wassen, kleden en 
toiletbezoek of gedesoriënteerd én afhankelijk voor wassen en/of kleden C = afhankelijk voor wassen, kleden, 
toiletbezoek en incontinent of gedesoriënteerd én afhankelijk voor wassen, kleden en toiletbezoek CD = 
gedesoriënteerd en afhankelijk voor wassen, kleden, toiletbezoek en incontinent.  

PROFIEL PERSONEEL 

Functies (berekend in voltijdequivalenten) effectief wettelijk vereist 

Dagelijks verantwoordelijke 1 1 

 

Verpleging 18,5 12 

 



Verzorging 40 18 

 

Totaal verpleging en verzorging 58,5 30 

 

Animatie 2,5 2 

 

Ergo / kine 4 0 

 

Keuken / onderhoud 51,01 12 

 

Andere 3 0 

 

Totaal 120,01 45,00 

 
 

Percentage personeel 266,69 100 

 

Percentage personeel provincie 222,20 100 

 

Percentage personeel Vlaanderen 213,8 100 

 

 
EVALUATIE VERZORGING EN VERPLEGING  

- Er is voldoende aandacht voor detailzorg en hygiëne van de bewoners. 
- Tijdens de verzorging wordt de aanwezigheid op de kamer kenbaar gemaakt door een lichtje aan de deur. 
- De bewoners zijn goed gepositioneerd in hun stoel / rolstoel / bed; er i 

EVALUATIE GEBOUW EN UITRUSTING  

Het gebouw dateert van voor en na1995 

Aantal éénpersoonskamers: 122 
Aantal tweepersoonskamers: 29 
Aantal andere meerpersoonkamers: 0.00 
Aantal afzonderingkamers: 2 
Aantal kortverblijfkamers: 2   
 
Recente of geplande wijzigingen: Recente wijzigingen : Aanpassingswerken keuken en 
personeelsrestaurant 
 
Geplande wijzigingen :  
Aanpassingswerken aan de oude vleugel (erkenningsnormen 2010) 
Renovatie oproepsysteem 
Zonnewering oudste vleugel  
 
Beschrijving gebouw: Het gebouw bestaat uit een oud gedeelte, een gedeelte vernieuwbouw en een deel 
nieuwbouw. Het betreft een gebouw met twee bouwlagen. 
- In het nieuwe gedeelte werden alle kamers uitgerust met een sanitaire cel. 
- In het oudere gedeelte zijn er nog een aantal kamers die een sanitaire cel delen of enkel beschikken over 
een lavabo. 
- Oproepsysteem: vaste oproeppunten in sanitaire cel en aan het bed met uitzondering va een aantal 
kamers in de oude vleugel. De bewoners van deze kamers gebruiken een draagbare amulet. 
- Meubilering: bewoners kunnen eigen meubilair meebrengen. 
Andere ouderen- en thuiszorgvoorzieningen op dezelfde campus : Sociale flats (ook voor ouderen) 
Op de eerste verdieping beschikt men over 54 kamers voor dementerenden op twee gesloten afdelingen. 

REACTIE RUSTHUIS  



Deze prijzen zijn voor nieuwbouw en oude bouw. Geen speciale prijs voor tweepersoonskamer. Dit is 
echter wel een all-in prijs (zowel medische kosten)en wordt halfjaarlijks geïndexeerd. 

 

 


