
DOELSTELLING 

Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef be-

oogt een thuisbenaderend milieu te schep-

pen voor de bejaarde bewoner, met aandacht 

voor de specifieke noden en verlangens. We bieden u 

een warme zorg aan en begeleiden u liefdevol tot in de laatste levensfase. 

Uw welzijn staat voor ons centraal en we willen voor u een thuis creëren 

waar het aangenaam is om te vertoeven. We zien u als een unieke 'totale' 

persoon met uw eigen levensloop en levensverhaal. 

Wooncentrum Sint-Jozef biedt plaats aan zowel fysiek als psychisch (zwaar) 

zorgbehoevende bejaarden. 

 

ACCOMMODATIE 

Het wooncentrum beschikt hiervoor over zowel éénpersoonskamers  

als over kamers voor echtparen.  
 

Elke kamer beschikt over:  

 • Badkamer met toilet, lavabo en  

  badkamerkast 

 • Hoog-laagbed en nachttafel 

 • Kleerkast 

 • Relaxzetel, tafel en twee stoelen 

 • Koelkast 

 • Wifi, kabeldistributie en mogelijk- 

  heid tot telefoon 

 • Oproepsysteem 



De kamers kunnen bijkomend ingericht worden met enkele 

persoonlijke zaken van de bewoners.  

We opteerden er voor om voor bejaarden met de-

mentie een afzonderlijke afdeling te voorzien. De-

ze bejaarden vragen namelijk een specifieke be-

geleiding en ondersteuning. Een hier toe opge-

leid team staat dan ook voor hen klaar. 

Op iedere afdeling is er een aangepaste bad-

gelegenheid voorzien. De bewoners kunnen 

ook altijd terecht in de gemeenschappelijke 

ruimten. 

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. 

 

BEZOEKUREN 

Er zijn geen afgelijnde bezoekuren.  

Familie en vrienden zijn steeds welkom.  

In onze cafetaria kan men steeds een drankje nuttigen.  

 

VERZORGING 

Een professioneel team verzekert de perma-

nente verzorging en begeleiding in nauwe 

samenwerking met de huisarts.  

Met respect voor hun eigenheid 

wordt een aangepaste verzorging 

geboden. 

Het oproepsysteem laat de be-

woner toe om op ieder ogen-

blik hierop een beroep te doen. 



Ook als men ziek wordt of meer zorgen behoeft, kan men bij ons blijven.   

Het multidisciplinair team staat ook klaar voor palliatieve begeleiding. 

 

MAALTIJDEN 

Onze deskundige kok beschikt over de nodige ken-

nis om onze bewoners van de juiste voeding te 

voorzien. De maaltijden worden samen met de 

andere bewoners in de woonkamer genomen.  

 

ANIMATIE 

Via een gevarieerd animatieprogramma probe-

ren wij bij te dragen tot een zinvolle dagbeste-

ding.   

Alle groepsactiviteiten zijn gericht op zowel ac-

tieve als passieve deelname.   

De activiteiten zijn terug te vinden in ons tweemaan-

delijks huiskrantje en worden via affiches aangekondigd. 

Uiteraard staat het animatieteam ook klaar om individuele inte-

resses van de bewoner te helpen ontplooien. 

 

KAPPER - KINE 

Het woon- en zorgcentrum beschikt over een volledig  

ingericht kapsalon, waar u mits betaling kan genieten van een haarverzor-

ging door een ervaren kapster. Via de afdelingsverant-

woordelijke kan men een afspraak maken voor 

een bezoek aan de kapster.  

Er zijn kinesitherapeuten werkzaam in 

het woon- en zorgcentrum.  

Voor RVT-bewoners zijn de kinesi-

therapiebehandelingen inbegrepen 

in de dagprijs. 

 



KOSTPRIJS 

De dagprijs bedraagt € 66,02 voor een  

éénpersoonskamer.  

Echtparen ontvangen een korting van € 10,08 per 

persoon en per dag.  

 

Inbegrepen in de prijs: 

• Verzorging en verzorgingsmateriaal 

• Incontinentiemateriaal 

• Maaltijden en de daarbij horende drank 

• Het onderhoud van de kamer 

• Animatie-activiteiten 

• Kinesitherapie (voor RVT-bewoners) 

• 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 

• Alle kosten die de voorziening  

voorschiet in naam van de bewoner 



CONTACTPERSONEN 

SOCIALE DIENST 

Jonathan Goddyn 

Telefoon: 050 30 33 03 

E-mail: jonathan.goddyn@wooncentrum-

st-jozef.be 

 

Wendy Hennico 

Telefoon: 050 30 33 12 

E-mail: wendy.hennico@wooncentrum-st-jozef.be 

 

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:  

• Kortverblijf  

• 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). 

 
 

 


