DOELGROEP
Het dagverzorgingscentrum Emaus richt
zich tot:
• alleenstaande, thuiswonende bejaarden
• gezinnen met inwonende ouder(s)
• bejaarden met zorgbehoevende partner
Het dagverzorgingscentrum heeft een thuiszorgondersteunende functie.Via
opvang in het dagverzorgingscentrum worden de familie en andere mantelzorgers ontlast. Men krijgt ademruimte en de zorg voor de bejaarde thuis
kan langer volgehouden worden. Op deze manier kan een opname in een
rusthuis/RVT uitgesteld worden.
Naast opvang zijn er binnen het dagverzorgingscentrum ook verschillende
vormen van verzorging mogelijk. Hygiënische zorgen en verpleegkundige zorgen worden verstrekt, b.v. wondverzorging,
inspuitingen, een bad nemen, manicure, enz...
Daarnaast kunnen de bezoekers er ook terecht
voor een zinvolle dagbesteding en begeleiding. Onder begeleiding van ons gekwalificeerd personeel, kan men deelnemen aan
allerhande activiteiten. Deze groepsactiviteiten zijn zeer verscheiden en gericht op
zowel actieve als passieve deelname.

ACCOMODATIE
Het dagverzorgingscentrum beschikt over een leefruimte, rustruimte, crea-ruimte, sanitaire ruimte en
keuken. De rustruimte is uitgerust met geriatrische zetels. Er is een televisie ter beschikking.
De leefruimte is huiselijk ingericht.
De bezoekers kunnen ook gebruik maken
van de algemene lokalen van het rust- en verzorgingstehuis: cafetaria, kapel, kapsalon, terras en park.
BEGELEIDING
U wordt begeleid bij de activiteiten van het dagelijks leven. Wij bieden activiteiten aan die het sociaal
contact bevorderen en afgestemd zijn op de interesses van
de bezoekers.
De medewerkers nemen regelmatig contact met de familie, de mantelzorgers, en de professionele thuisverzorger om een goede afstemming van de
verschillende diensten te garanderen.
Een dag in het dagverzorgingscentrum:
• Welkom vanaf 8.30 uur, we onthalen u met een heerlijk kopje koffie
• Doornemen van de actualiteit, o.a. interactief lezen
van de krant
• Nadien kunnen de bezoekers deelnemen
aan een activiteit
• Middagmaal (soep, hoofdgerecht,
dessert, drank naar keuze)
• Na de middag is er een rustpauze
voorzien

•
•

Na de koffietafel start de namiddagactiviteit
Einde activiteiten om 17 uur, vertrek naar huis
Het namiddagprogramma wordt aangepast aan de individuele noden en capaciteiten en kan bestaan uit: materiaalverwerkende activiteit (schilderen op zijde,
bloemstukjes maken, handwerk, en vele andere
activiteiten...), ontspanningsactiviteit (uitstap,
film bekijken, enz...), gezelschapsspellen
(kaarten, ganzenspel, enz...), bewegingsspelen,
zitdansen, petanque,…
KOSTPRIJS
De dagprijs bedraagt € 24,74.

Inbegrepen in de prijs:
• Koffietafels, middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert en drank)
• Ergotherapie, hygiënische of andere zorgen
• Deelname aan activiteiten

Men kan het dagverzorgingscentrum ook halve dagen bezoeken. Informeer
ook bij uw mutualiteit naar een tussenkomst in de dagprijs.
Indien u voor het vervoer beroep doet op het dagverzorgingscentrum, wordt er een vergoeding van
€ 4 per rit aangerekend. Indien u verder

dan 10 km van het wooncentrum
woont, wordt er een extra vergoeding
van € 0,40/km aangerekend. U kan
uiteraard ook andere diensten inschakelen of beroep doen op familie voor het vervoer.

CONTACTPERSOON
De coördinator van dagverzorgingscentrum Emaus is Leen Arnould. Het dagverzorgingscentrum is elke werkdag te bereiken van 8.30 uur tot 17 uur op het nummer 050 30 33 17 of via e-mail
(leen.arnould@wooncentrum-st-jozef.be).
Wij staan u graag te woord voor verdere inlichtingen en/of inschrijving. Of kom gerust eens langs,
maar bel even voor u komt, dan kunnen wij de nodige tijd
voor u vrijmaken.
VZW SINT-JOZEF WZC
Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef is gelegen in de Spoorwegstraat 250
te Sint-Michiels.
Wzc Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde voorziening met een groot
respect voor de eigen geloofsovertuiging en biedt tevens:
• Woonzorgcentrum
• Kortverblijf
• Assistentiewoningen Seniorie ‘t Wallant
De directie berust bij dhr. Brecht Verhaeghe (algemeen directeur),
mevr. Marian Hinnekens (administratief directeur) en mevr. Sarah
Lavrauw (directeur zorg).

