
 
 

 

 

De aanvragen van senioren beheren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Online management tool op www.myseniors.be 

✓ Beheer de aanvragen die door de internetgebruikers worden verstuurd 

o Verzoek tot bezichtiging van uw huisvesting 

o Is er nog plaats beschikbaar is in uw huisvesting? 

o Een prijsaanvraag 

o Een verzoek om documentatie 

o Andere vragen 

 

✓ Verschillende gegevens zijn vooraf geregistreerd zoals 

o Contactgegevens, (Naam, voornaam, e-mail, telefoon) 

o Voorkeur type verblijf (revalidatie, korte, middellange en lange termijn) 

o Toegang in noodgevallen in afwachting van de huisvesting 

o Voorkeur type logement (1 of 2 persoonskamer, studio, appartement) 

o Gradatie zorgbehoeften (Valide, invalide, Alzheimer, dementie) 

 

✓ Extra informatie op verzoek van de senioren. 

✓ Toestemming van de senioren om de aanvraag te delen met andere huisvesting binnen een 

bepaalde afstand van de gekozen huisvesting. 

✓ De aanvragen van internetgebruikers beheren die niet binnen 48 uur door de gekozen 

huisvesting worden opgevolgd. Ze verschijnen daarom op uw Dashboard. 

✓ Laat geen enkele vraag van een senior onbeantwoord. 

 

http://www.myseniors.be/


 
 

 

 

Beheer de verzoeken van uw voorschrijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Online beheertool op www.myseniors.be 

✓ Beheer de verzoeken die u door uw voorschrijvers worden toegestuurd 

o Maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, apothekers, enz. 

o Ziekenhuizen, OCMW's, mutualiteiten, artsenpraktijken, medische centra, enz. 

o Verzoeken om uw huisvesting te bezoeken 

o Zichtbaarheid van de beschikbaarheid in uw huisvesting 

o Inschrijving op uw wachtlijst 

o De binnenkomst van de Senior in uw huisvesting 

o Andere vragen 

 

✓ Verschillende gegevens worden vooraf ingevoerd, zoals 

o Contactgegevens (achternaam, voornaam, voornaam, e-mail, telefoon 

o Type verblijf (revalidatie, kort verblijf, middellange termijn, lange termijn) 

o Spoedigheid van de verwachte toegang tot de huisvesting 

o Type verblijf gewenst (1 of 2 persoonskamer, studio, appartement) 

o Schaalvergroting van zorgbehoeften "Katz" (Valide, invalide, Alzheimer, dementie) 

 

Laat geen Voorschrijvers achter zonder antwoord op hun vragen. 

 

 

http://www.myseniors.be/


 
 

 

 

Beheer zelf de persoonlijke wachtlijst van uw huisvesting 

Een online Internet tool op  

www.myseniors.be 

✓ U vult zelf de gegevens van uw 

wachtlijst aan. 

✓ Via www.myseniors.be kunnen onze 

webbezoekers zich inschrijven op de 

wachtlijst van uw huisvesting.  

✓ U hoeft geen schriften, losse 

blaadjes en andere Excel lijsten 

meer bij te houden die niet juist zijn 

of kwijtraken.   

✓ De wachtlijsten zijn in heel België op 

te vragen met behulp van het 

rijksregisternummer.  

✓ U kan uw lijst beperken tot de toekomstige bewoners die nog op zoek zijn.  

✓ Er zit een zeer uitgebreide lijst bij van de voorkeuren, wensen en gegevens van de 

kandidaten 

o Basisgegevens van de toekomstige bewoners 

o Gegevens van hun contactpersonen 

o Hun huidige verblijfplaats (thuis, ziekenhuis, andere verblijfplaats) 

o Urgentie van de opname en zorgbehoevendheid (Katz-schaal) 

o Huisarts 

o Gewenste soort huisvesting 

o Bijzondere wensen en budget van de kandidaten (prijsklasse) 

✓ Automatisch verwijderen van de Senioren die niet meer op zoek zijn.  

✓ De wachtlijst gebruiken om uw beschikbare medische voorzieningen te toetsen aan de 

verwachtingen van de toekomstige bewoners.  

✓ Meervoudig gebruik van contactgegevens van toekomstige bewoners en contactpersonen.  

✓ Opvolgen van de contacten met historiek van commentaren en herinneringen. 

✓ Opvolgen van uw eigen bewoners met hetzelfde instrument. 

✓ Bezoekersstatistieken van uw pagina’s en zichtbaarheid op de website  

✓ Bekendmaken van uw eigen website op de wachtlijsten. 

✓ Rechtstreeks doorsturen van de aanvragen naar uw eigen mailbox.  

Tarief: Prijs per maand: € 93 (1.116 €/jaar) 

Factuur jaarlijks  + 21% BTW  

http://www.myseniors.be/
http://www.myseniors.be/

