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Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg “Het Gulle Heem” 

beschikt over: 

- een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook 

twee huizen voor kleinschalig genormaliseerd wonen 

- aanleunwoningen De Processieweg 

- assistentiewoningen Het Kader  

- dienst thuisbedeelde maaltijden 

- centrum voor kortverblijf De Tussentijd 

- lokaal dienstencentrum Het Knooppunt 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Met deze brochure willen we u wat meer informatie geven 

over het woonzorgcentrum 

 

 



 
Eigentijds   Warme zorg   

 Huiselijk   Eigenheid en 

privacy 

 

Dit zijn enkele woorden waarmee we ons woonzorgcentrum 

willen typeren.  

 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem wil meer zijn dan zomaar 

een “rusthuis”. We bieden u een nieuwe thuis in een warme, 

huiselijke en zorgzame omgeving. Familie en vrienden zijn 

steeds welkom. Net zoals thuis kiest u zelf wanneer ze op 

bezoek komen. 

 

 

 



Het woonzorgcentrum Het Gulle Heem wordt beheerd door 

het OCMW Wevelgem. Het nieuwe woonzorgcentrum werd 

geopend in 2011 en heeft een capaciteit van 75 

woongelegenheden.   

 

 

 

 



Wie kan er bij ons terecht? 

 

Het woonzorgcentrum staat open voor senioren vanaf 65 jaar 

ongeacht hun ideologische, filosofische, godsdienstige 

en politieke overtuiging, die om gezondheids- en/of 

sociale redenen het moeilijk hebben om verder thuis te 

blijven. 

 

 

Aanvraag  

 

Wie zich wenst in te schrijven kan contact opnemen met de 

sociale dienst, die de aanvraag onderzoekt en behandelt.  

 

 

De wachtlijst  

 

Na goedkeuring door de OCMW-raad wordt u ingeschreven 

op de wachtlijst op basis van de inschrijvingsdatum. 
 

Er is hierbij een voorrang aan kandidaten die  

- op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk in 

Wevelgem (= Gullegem, Moorsele of Wevelgem)wonen en 

er sinds minstens 5 jaar aaneensluitend wonen en 

gedomicilieerd zijn 

- of op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds 

maximum 2 jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in 

Wevelgem hebben én net vóór deze periode minimum 5 jaar 

aaneensluitend in Wevelgem woonden en gedomicilieerd 

waren. 

 

Niet bij prioriteit: ieder ander persoon die niet tot één van de 

bovenstaande categorieën behoort. 

 



Naast de inschrijvingsdatum wordt ook rekening gehouden 

met uw zorgbehoefte. 

 

De zorgbehoefte wordt bepaald aan de hand van de KATZ-

schaal. Veranderingen in de loop van de wachttijd moeten 

door u of uw familie/contactpersoon zelf meegedeeld 

worden. 

 
 

Binnen de groep kandidaat-bewoners die beantwoorden aan 

het gewenste profiel,  wordt de chronologie van de 

inschrijving op de wachtlijst gerespecteerd.  

 

De kandidaat-bewoner beschikt over 24 uur bedenktijd.  

 

Na een eerste maal weigeren verliest u uw beurt. Indien men 

dat wenst wordt men opnieuw ingeschreven, onderaan de 

wachtlijst.  

 

Na een tweede maal weigeren, wordt u geschrapt van de 

wachtlijst  

 

Uitzondering: wanneer u buiten uw wil om (vb. bij 

hospitalisatie) niet in de mogelijkheid bent om naar het 

woonzorgcentrum te verhuizen, behoudt u uw 

plaats op de wachtlijst. 

 

De werking van de wachtlijst en opnames wordt uitgebreid 

beschreven in het huishoudelijk reglement dat u kan krijgen 

bij de sociale dienst. 

 

 



 

Werken met drie doelgroepen 

 

De werking van ons woonzorgcentrum is opgesplitst in 3 

doelgroepen: de klassieke rusthuiswerking, het kleinschalig 

genormaliseerd wonen en de afdeling nauwe zorg. 

 

Onze keuze om te werken met doelgroepen is gegroeid uit 

onze overtuiging dat zorg en begeleiding meer op maat van 

kan aangereikt worden als binnen een afdeling een specifieke 

werking kan opgezet worden.  

 

1. Kleinschalig genormaliseerd wonen 

 

Op het gelijkvloers bevinden 

zich langs de kant van de 

Pastorijweg 2 huizen voor 

telkens 10 bewoners. 

 

 

 

Deze woonvorm richt zich naar bewoners met een lichte tot in 

overgang hoogstens matige dementie en/of bewoners die door 

hun persoonlijkheid beter aarden in de beschermde en 

huiselijke omgeving van een van de huizen. 



 

Deze mensen hebben nood aan ondersteunende hulp, maar 

vooral ook nood aan structuur, oriëntatie en herkenbaarheid 

van een zo normaal mogelijk dagelijks leven.  

 

 

 

 

 

               
 

Omdat “kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met 

dementie” heel veel belang hecht aan een zo normaal mogelijk 

leven binnen een als “huiselijk” herkenbare sfeer, is zeker het 

samenleven met medebewoners van groot belang. Kandidaat 

bewoners moeten dus zin hebben om binnen een groep te 

leven, en zijn best mensen die graag een leven leiden waarbij 

ze actief of passief kunnen deel nemen aan het leven in een 

“huis”. 

 

2. Nauwe zorg 

 

Eén unit van 14 bewoners richt zich naar bewoners die in hoge 

mate sturing, nauwe begeleiding en zorg nodig hebben.   

Door deze nabije zorg, door de kleinschaligheid van de 

afdeling, en door de acceptatie van de bewoners in hun 

afhankelijkheid van zorg en begeleiding, wordt er een rust 

gecreëerd die voor de bewoners van heel groot belang is. 

 

3. Klassieke werking 



 

Drie units van telkens 14 bewoners zijn bedoeld voor 

bewoners die zowel fysisch en/of psychisch zorgbehoevend 

zijn. De bewoners zijn qua mobiliteit en zorg meer 

afhankelijk, maar vragen niet direct een specifieke benadering.  

 
 



Een nieuwe thuis 

 

We willen ervoor zorgen dat senioren, die wat extra zorg 

kunnen gebruiken, kwaliteitsvol kunnen wonen en leven. 

Daarvoor heeft woonzorgcentrum Het Gulle Heem een heel 

ruim aanbod aan zorg- en dienstverlening. Op die manier 

kunnen we iedereen  die bij ons woont de zorg aanbieden die 

hij/zij nodig heeft.  

 

Maar ons woonzorgcentrum is meer dan gewoon een 

“verzorgings”tehuis.  Het Gulle Heem doet er alles aan om een 

tweede thuis te zijn. 

 

Iedere bewoner beschikt in 

Het Gulle Heem over zijn 

eigen éénpersoonskamer. 

Alle kamers beschikken 

over een leef/slaapgedeelte 

en een sanitaire cel met 

toilet en douche.  

 

 

Verder zijn alle kamers uitgerust volgens de hedendaagse 

normen: ingebouwde frigo, kluisje, hoog laag bed, elektrisch 

bedienbare relaxzetel, … .  

 

Naast het meubilair dat door ons wordt 

voorzien (bed, tafel, stoelen, …) kunnen 

bewoners hun kamer naar eigen smaak 

inrichten.  

 

 

 



Het Gulle Heem wil zijn bewoners een nette woonst 

aanbieden, lekkere maaltijden die volledig ter plaatse worden 

bereid, deskundige en gepaste verpleging en verzorging. Er 

wordt veel aandacht besteed aan animatie, ergo- en 

kinesitherapie. De sociale dienst staat klaar om te helpen bij 

administratieve problemen en om sociale voordelen aan te 

vragen waar mogelijk. Stervende mensen worden op een 

deskundige en waardige wijze verzorgd en begeleid en met 

hun familie voorbereid op het afscheid. 

 

We streven ernaar een ‘thuis’ te bieden waar bewoners zoveel 

mogelijk zichzelf kunnen blijven. Familie en vrienden zijn 

steeds welkom.  

 

 

 
 

   



Hoeveel bedragen de verblijfskosten? 

 

De verblijfsdagprijs in Het Gulle Heem bedraagt  € 51. 

In de dagprijs is de persoonlijke was en incontinentiemateriaal 

inbegrepen. Remgelden voor geneesmiddelen , 

doktersbezoeken en verzekeringen zijn niet inbegrepen. 

 

 

 

 



INFO EN RESERVATIE 

 

 

CENTRUM OUDERENZORG EN 

THUISZORG 

“HET GULLE HEEM” 

Gulleheemlaan 20 

8560 Gullegem 

 

 

 

Tel.: 056/43 20 90 

Fax: 056/43 20 99 

E-mail: gulleheem@ocmwwevelgem.be 

Website: www.ocmwwevelgem.be 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie of wilt u het woonzorgcentrum 

bezoeken, neem dan gerust contact op met de sociale dienst 

(Ann Bucholtz) – ann.bucholtz@ocmwwevelgem.be  
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