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Sint-Jozef

Contact
Wenst u meer informatie of komt u graag
even langs? Dan is dit steeds mogelijk na een
telefonische afspraak.

Hoe
goed
een
thuiszorgsituatie
ook
georganiseerd is, soms kan er nood zijn aan
tijdelijke opvang. Wanneer een mantelzorger
deze extra ondersteuning nodig heeft, kan er
steeds een beroep gedaan worden op één van
onze 5 kamers voor kortverblijf.
Per jaar hebt u immers recht om hier 90 dagen
gebruik van te maken (per centrum), waarvan
maximum 60 opeenvolgende dagen.

Buurtzorg Wiekevorst
Tel.: 014 27 02 99
buurtzorg.wiekevorst@zusters-berlaar.be
Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15 · 2222 Wiekevorst
Tel.: 014 27 99 80
admin.stjozef@zusters-berlaar.be
www.sintjozefwiekevorst.be

Personen die in ons centrum verblijven,
ontvangen net als onze vaste bewoners alle
diensten, ondersteuning en zorg die ons
woonzorgcentrum biedt. Hierdoor krijgen
personen die nood hebben aan bepaalde zorg
toch de kans om langer in hun vertrouwde
omgeving te blijven wonen.

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Maatschappelijke zetel
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer
0417.703.081

Centrum voor

kortverblijf

Een kamer voor kortverblijf

Wat brengt u zeker mee?

Tarieven

Onze kamers voor kortverblijf zijn ingericht met
het nodige meubilair:

U zorgt zelf voor:

Dagprijs:			

•
•
•
•
•
•

Inbegrepen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

een bed
een nachtkastje
een hoge rugzetel
een tafel met stoel
een ingebouwde kleerkast
een badkamer met lavabo en toilet
een oproepsysteem
internetaansluiting (wifi)
een televisietoestel

uw kleding
handdoeken en washandjes
toiletgerief
uw identiteitskaart
klevers van de mutualiteit
uw medicatie en medicatieschema

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 55,33 per dag

verblijf en verzorging
(verpleegkundige zorg en ergotherapie)
maaltijden en drank
(inclusief dieet- en sondevoeding)
incontinentiemateriaal
onderhoud van de kamer
bedlinnen
animatie
wifi
brand- en burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:

“

•
•
•
•
•
•

Wij willen onze bewoners een thuis
bieden, een plaats waar het prettig
wonen is, met een aangepaste zorg
in een aangename sfeer.
Net als in een thuissituatie hanteren
wij vrije bezoekuren.

“

opleg dokterskosten
medicatie
kinesitherapie
was van persoonlijk linnen
haar- en voetverzorging
bijkomende kameraccommodatie:
- telefoon: gesprekskosten
- huur koelkast

