Even nood aan een

Familieleden en vrienden zijn welkom op elk moment van de dag. Toch willen we
begrip vragen voor de organisatie van de zorg, zodat onze medewerkers in optimale
omstandigheden hun taak kunnen uitoefenen.
Uw huisdier mag mee op bezoek komen in ons woonzorgcentrum. Uiteraard
verwachten wij dat het dier welopgevoed en netjes is en geen last berokkent bij
andere bewoners.

Infobrochure kortverblijf in woonzorgcentrum Sint-Pieter

Zorgbedrijf Klein-Brabant • campus Puurs

Tussenkomst mutualiteit: De mutualiteit betaalt een bepaald bedrag terug voor
maximum 28 dagen kortverblijf per jaar. Info over de voorwaarden tot terugbetaling, bedrag,… kan u bekomen bij uw ziekenfonds.
Hulp aan ouderen: Ouderen die minstens 65 jaar zijn en afhankelijk zijn van
anderen en over een beperkt inkomen beschikken, kunnen een Zorgbudget voor
ouderen met een zorgnood aanvragen.
Missie
• Wij willen van ons woonzorgcentrum een echte thuis maken voor onze bewoners, hun familieleden en vrienden.
• Wij willen een zo optimaal mogelijk leef-, woon- en zorgklimaat bieden voor
al onze bewoners.
• Wij streven naar zorg op maat voor al onze bewoners

tel. 03 890 15 32
tel. 03 890 15 33

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands
tel. 03 890 15 30
wzc.puurs@zorgbedrijf.klein-brabant.be
www.zorgbedrijf.klein-brabant.be
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Waarden die wij hoog in het vaandel dragen:
• vriendelijke, warme en respectvolle manier van omgaan met mekaar
• geborgenheid en genegenheid bieden
• samenhorigheid en een vlotte samenwerking tussen alle betrokkenen
• openstaan voor suggesties van bewoners en hun entourage
• luisterbereidheid: het bieden van een luisterend oor door onze medewerkers en directie
Contact
Sociale dienst
Sarah Siebens
			
Evelien Gommers				

kortverblijf

Woonzorgcentrum Sint-Pieter
Palingstraat 44
2870 Puurs-Sint-Amands
tel. 03 890 15 30
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				Wanneer je tijdelijk niet meer zelfstandig thuis

				
				
				
				
				
				
				
				
				

kan wonen, kan je voor een korte periode opgenomen worden in het woonzorgcentrum.
Dit kan om verschillende redenen: bv. bij herstel
na ziekte, revalidatie of na een ingreep, om zelf
even tot rust te komen... Ook wanneer je
partner of mantelzorger er even tussenuit is
wegens vakantie of nood heeft aan een korte
adempauze om de batterijen terug op te laden,
kan je terecht in kortverblijf.

Na dit kortverblijf is het de bedoeling dat je terug naar huis gaat en de zorg terug
door de partner of mantelzorger wordt opgenomen.
Ons woonzorgcentrum beschikt over zes kamers voor kortverblijf waar je voor
een korte periode terecht kan voor aangepaste verzorging en opvang.
De maximum periode kortverblijf is bepaald op 60 opeenvolgende dagen. Je kan
per jaar maximum 90 dagen kortverblijf in één centrum opnemen.
Hoe aanvragen
Je vraagt kortverblijf aan bij de sociale dienst van het woonzorgcentrum, dit
kan telefonisch op 03 890 15 32 of 33 of via mail wzc.puurs@zorgbedrijf.kleinbrabant.be. De sociale dienst kijkt of er ruimte vrij is en wat de mogelijkheden
zijn voor jouw specifieke vraag. Bij toezegging zal een intakegesprek ingepland
worden. Tijdens dit intakegesprek wordt er een uitgebreid sociaal verslag opgemaakt, waar alle belangrijke informatie in wordt opgenomen zodat we de beste
zorg kunnen bieden. Je krijgt dan ook meteen een checklist mee zodat duidelijk
is wat je moet meebrengen bij het kortverblijf.
Wonen
Onze afdelingen zijn gemengd, d.w.z. dat personen met dementie niet op een
aparte gesloten afdeling wonen maar gewoon tussen onze andere bewoners.
Dagprijs: 1/5/2022
			

(na akkoord van het Ministerie van
Economische zaken is herziening mogelijk)

éénpersoonskamer :
echtpaar:
		

62,70 euro
107,72 euro

Bij afwezigheid (ziekenhuisopname, vakantie,...) wordt een korting van
6,27 euro gegeven op de dagprijs vanaf dag 1 na het vertrek tot en
met de dag van terugkomst.

Je kamer
Standaard meubilair is aanwezig. Alle kamers
zijn volledig uitgerust met sanitaire voorzieningen. TV is aanwezig. Je mag je kamer
opfleuren met foto’s, planten of bloemen.
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Inbegrepen in dagprijs
• incontinentiemateriaal
• verzorging en verpleging 24/24u
• maaltijden en dranken (uitzondering cafetaria)
• digitale tv, wifi
• waskosten van bedlinnen, onder- en slaapkledij
• technisch en hygiënisch onderhoud
• aangepaste ontspanningsmogelijkheden
Extra’s
• haarkapper (eigen kapper naar keuze of afspraak bij kapper van het wzc, info bij
de sociale dienst)
• pedicure naar keuze
• kosten voor geneesmiddelen
• kosten voor ziekenvervoer
• verbruik in de cafétaria
• remgelden voor medische prestaties (huisarts, kiné, ...)
• telefoonkosten
• waskosten persoonlijke bovenkledij indien je kiest voor een externe wasserij
• alle persoonlijke aankopen die op uitdrukkelijk verzoek van de bewoner worden
aangekocht
Aandacht voor je gezondheid
Je hebt de vrije keuze van huisarts. Het woonzorgcentrum heeft wel een coördinerende huisarts om de geneeskundige permanentie te waarborgen. Er is eveneens de
vrije keuze van ziekenhuis.
Vrije tijd
• cafetaria
• animatie
• dementievriendelijke tuin
• eucharistieviering
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