DOELGROEP
Kunt u tijdelijk de zorg voor uw familielid niet meer opnemen doordat u op vakantie gaat of door ziekte? Wenst u er even tussenuit, omdat de zorg voor uw moeder of vader te
zwaar voor u wordt? Dan kan kortverblijf de ideale oplossing bieden. Heeft
u als oudere nood aan een revalidatie na een ziekenhuisopname of na een
val thuis, dan kan kortverblijf eveneens aangewezen zijn.
Kortverblijf houdt in, dat de bejaarde voor een korte periode in het rust- en
verzorgingstehuis opgenomen wordt. Dit kan variëren van twee dagen tot
enkele weken. Hou wel rekening met de wettelijk vastgestelde grenzen! Een
kortverblijf is toegelaten voor maximaal zestig dagen na elkaar en negentig
dagen in één jaar.
Het kortverblijf wordt op voorhand gereserveerd, maar bij een eventuele
crisissituatie kan u steeds contact opnemen met de sociale dienst.
Indien mogelijk wordt dan opvang geregeld.
ACCOMMODATIE
Het centrum voor kortverblijf binnen woon- en
zorgcentrum Sint-Jozef biedt plaats aan zowel
fysiek als psychisch zorgbehoevende ouderen.
Het woon- en zorgcentrum beschikt in het
centrum voor kortverblijf over 9 éénpersoonskamers.

Elke kamer beschikt over:
• Badkamer met toilet, lavabo en badkamerkast
• Hoog-laag bed en nachttafel
• Kleerkast
• Relaxzetel, tafel en twee stoelen
• Koelkast
• Televisie
• Oproepsysteem
• Wifi
Op de afdeling is er een aangepaste badgelegenheid voorzien.
De bewoners kunnen ook altijd terecht in de gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamers, de
kapel, ...
Op het domein is er een 2,5 ha groot park met vijver en brede wandelpaden, waar u een rustige wandeling kan maken of op de talrijke zitbanken
even kan verpozen.

BEGELEIDING
De oudere verblijft in goede handen en geniet van een volwaardige plaats in
het rust- en verzorgingstehuis.
Een professioneel team verzekert een permanente
verzorging en begeleiding in nauwe samenwerking met de huisarts.
De oudere wordt opgenomen in de
groep en kan vrijblijvend deelnemen aan
de dagelijkse animatieactiviteiten, die
gericht zijn op zowel actieve als passieve deelname.
Via de afdelingsverantwoordelijke
kan men een afspraak maken voor

een bezoek aan de kapster.
Er zijn geen afgelijnde bezoekuren.
Familie en vrienden zijn steeds welkom.
KOSTPRIJS
De dagprijs bedraagt € 63,68.
Inbegrepen in de prijs:
• Verzorging en verzorgingsmateriaal
• Incontinentiemateriaal
• Maaltijden en de daarbij horende drank
• Het onderhoud van de kamer
• Animatie-activiteiten
• Kinesitherapie
• Het wassen van het bedlinnen
• Tv- en radiodistributie
• Koelkast
Niet inbegrepen in de prijs:
• Gesprekskosten telefoon
• Bezoeken van de huisarts
• Geneesmiddelen
• Persoonlijke was
• Haar- en voetverzorging
• Niet in de maaltijd begrepen drank en voeding
TUSSENKOMST ZIEKENFONDS
Personen die nood hebben aan een tijdelijke opvang, kunnen van het ziekenfonds
een tegemoetkoming in de kosten ontvangen bij verblijf in een erkend centrum
voor kortverblijf.
Voor verdere inlichtingen kan u terecht

bij de sociale dienst of uw ziekenfonds.
CONTACTPERSONEN
SOCIALE DIENST
Jonathan Goddyn: tel. 050 30 33 03
E-mail: jonathan.goddyn@wooncentrumst-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
• Dagverzorgingscentrum Emaus
• Assistentiewoningen Seniorie ‘t Wallant
De directie berust bij dhr. Brecht Verhaeghe (algemeen directeur),
mevr. Marian Hinnekens (administratief directeur) en mevr. Sarah
Lavrauw (directeur zorg).

