Kortverblijf
Wat is een centrum voor kortverblijf (CVK)?
Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende 65-plussers. De
oudere verblijft er dag en nacht of alleen ’s nachts.
Zo’n centrum is steeds verbonden met een woonzorgcentrum (vroeger rusthuis genoemd) en soms aan
een centrum voor herstelverblijf. Je vindt er dan ook dezelfde diensten: verblijf, hygiënische en
verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie en ontspanningsactiviteiten,
psychosociale ondersteuning en sociale contacten met de andere bewoners.

Hoe lang kan iemand opgenomen worden in kortverblijf?
Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen, met een maximum 90 dagen
per jaar (van 1 januari tot en met 31 december) opgenomen worden in een centrum voor kortverblijf.
Het is de bedoeling dat de zorgbehoevende persoon na het verblijf terugkeert naar zijn of haar
thuissituatie.

Hoe kan je op www.kortverblijven.be een centrum voor kortverblijf zoeken?
Er zijn verschillende zoekmogelijkheden:
A. Je zoekt een centrum voor kortverblijf op een bepaalde locatie
Je kunt een centrum voor kortverblijf vinden door de naam van de gemeente waarin je een
centrum zoekt in te typen in het vakje ‘Waar’. Als er in die gemeente geen centrum voor
kortverblijf is, dan worden de centra uit de omliggende gemeenten weergegeven in de
zoekresultaten. Als je op ‘meer’ klikt bij de zoekresultaten, vind je de contactgegevens van de
centra en de planning van de kamers.
Je kunt het zoekgebied uitbreiden door onderaan de lijst van resultaten te klikken op ‘Toon
extra centra in de buurt’.
B. Je zoekt een vrije kamer kortverblijf op een bepaalde locatie voor een bepaalde periode
Naast de locatie kan je ook de begin- en einddatum ingeven van de periode waarvoor je een
kamer zoekt. Dit doe je door via de pijltjes in de vakjes ‘van’ en ‘tot en met’ de datum te
selecteren in de kalender.
In de zoekresultaten vind je een lijst van centra in de gekozen gemeente die een beschikbare
kamer hebben voor de gevraagde periode (met marge van 2 dagen voor en 2 dagen na de door
jou gekozen periode). Door te klikken op ‘meer’ kan je informatie opvragen over het centrum,
de beschikbare kamers en een zicht krijgen op de planning van het centrum.

Hoe kan je via www.kortverblijven.be een aanvraag indienen voor een
reservatie van een vrije kamer?
Als je een beschikbare vrije kamer hebt gevonden, kan je via de website een aanvraag doen voor de
kamer in het gekozen centrum voor een bepaalde periode.
Een kamer aanvragen kan op twee manieren:
1. Via het tabblad ‘beschikbaarheid’: klik op aanvragen.
2. Via het tabblad ‘planning’: klik op de begindatum en vervolgens op de einddatum. De gekozen
periode verkleurt. Klik vervolgens op aanvragen.
Dan kom je terecht op het aanvraagformulier. Stapsgewijs wordt informatie gevraagd om de aanvraag te
kunnen behandelen. Let op: Het gaat hier om een aanvraag en niet om een definitieve reservatie.
Binnen de 5 werkdagen laat het centrum voor kortverblijf weten of jouw aanvraag omgezet werd in een
definitieve reservatie of niet.
Een gouden raad: Wacht niet tot het laatste moment om een kamer voor kortverblijf te zoeken en te
reserveren.

Wat als je geen vrije kamer kunt vinden in jouw gemeente of de omliggende
gemeenten?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Ofwel woon je in een buurt waarin er zich geen centrum voor
kortverblijf bevindt, ofwel zijn alle kamers reeds volzet in de door jou gewenste periode. Zoals eerder
aangegeven, hebben niet alle centra voor kortverblijven ingetekend om te verschijnen op
www.kortverblijven.be. Het is zeker nuttig om ook eens een kijkje te nemen op www.desocialekaart.be.
Daar vind je alle centra voor kortverblijf terug. Je kunt met deze website echter geen kamer reserveren.
Wil je dit wel doen, neem dan telefonisch of via mail contact op met het gewenste centrum.

En Brussel?
Zoek je een centrum voor kortverblijf in Brussel, doe dit dan best via www.zorgzoeker.be. Op deze
website vind je alle centra voor kortverblijf terug in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de omgeving.
Om een kamer te reserveren, dien je te telefoneren of te mailen naar het gewenste centrum.

Wat als je niet beschikt over een internetaansluiting of niet kunt werken met
het internet?
Ga dan zeker eens langs bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. De maatschappelijk
assistenten helpen je graag verder met je aanvraag voor een kamer in een centrum voor kortverblijf. Zij
kunnen je bovendien informeren over het zorgaanbod in je buurt en over de voordelen waar jij of de
persoon voor wie je zorgt recht op hebben.

