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Weet dat je hier welkom bent 
op deze nieuwe plaats om te wonen, 

tussen zoveel wat anders en vreemd is; 
de mensen, de dingen, de gewoonten. 

Weet dat je hier welkom bent 
met je hartzeer, je heimwee, maar ook 

met je vreugde en de kracht die je draagt. 

Weet dat je hier welkom bent 
op deze plaats waar je jezelf mag zijn 

om, in alle menselijkheid en waardigheid, 
samen jouw weg verder te gaan. 

 

naar Marinus van den Berg 
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1. WELKOMSTWOORD 

 

 

Beste bewoner, 

 

U hebt gekozen om in ons woonzorgcentrum Mariatroon te komen wonen. 

Wij danken u in het vertrouwen in onze voorziening en zijn dan ook blij u hier te mogen 

verwelkomen. 

 

Het is niet min om uw vertrouwde omgeving achter te laten, u aan te passen aan nieuwe 

mensen en andere woonomstandigheden. We weten hoezeer u als toekomstige bewoner, 

uw familieleden en vrienden daarmee bezig zijn. We willen ons best doen om jullie daarin 

bij te staan. 

 

Toch kan een verblijf in Mariatroon ook een positieve wending geven aan uw leven. 

Het kan een middel zijn om uit uw isolement te komen, terug contacten te leggen met  

anderen en uw leefwereld te verruimen. Zeer zeker koestert u heel wat verwachtingen en 

vraagt u zich af hoe uw leven er vanaf nu zal uitzien. 

 

Met deze onthaalbrochure proberen wij u alvast een beetje vertrouwd te maken met het 

reilen en zeilen binnen Mariatroon en u wegwijs te maken doorheen uw verblijf.  

Er wordt een algemeen beeld geschetst over het wonen, leven en zorgen, de dagelijkse 

gang van zaken, de organisatie en tal van praktische zaken.  

 

Wellicht beantwoordt deze brochure niet alle vragen. Aarzel niet om één van onze mede-

werkers aan te spreken, zij helpen u graag verder. 

 

Van harte welkom in het woonzorgcentrum Mariatroon! 

 

Directie en medewerkers 
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2. ONZE MISSIE EN OPDRACHTSVERKLARING 

Mariatroon wil een open woonzorgcentrum zijn met christelijke inspiratie waar vanuit een 

gelovige en liefdevolle grondhouding naar de medemens wordt gegaan. 

 

Wij willen steeds alert blijven opdat dit woonklimaat uitnodigend zou werken om de  

zelfredzaamheid en geborgenheid van de ouder maximaal te behouden. Wij willen de in-

tegratie met de omgeving bevorderen. 

 

Wij werken als mensen, met mensen en onder mensen op een manier die getuigt van  

dynamisme, creativiteit, respect, en empathie. Mariatroon is een christelijk geïnspireerde 

voorziening die werkt vanuit de zin en de doelstellingen van de Broeders van Liefde. 

 

Wij richten ons in eerste instantie naar hen die de zorgen het meest nodig hebben. 

 

Hierbij willen wij de mensen in hun vertrouwde, lokale leefomgeving dienstbaar zijn. 

 

We leveren maximale inspanningen om de persoonlijke behoeften van de bewoners in te 

vullen en hun autonomie, keuzevrijheid en privacy te respecteren. 

 

Via een deskundigheidsbevorderende en zorgzame houding willen wij een kwaliteitsvolle 

zorg– en dienstverlening bieden aan alle ouderen die een beroep doen op onze voorzienin-

gen. 

 

Alle medewerkers ondersteunen elkaar vanuit hun eigen deskundigheid, ze vullen elkaar 

aan en werken als team aan dezelfde doelstellingen. 

 

Vanuit een voortdurende reflectie komen we tot een kwaliteitsvolle omgang, waardoor wij 

op een innoverende manier de toekomst mee bepalen. 

 

We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn en geven 

hem de ruimte voor eigen inbreng. 

 

Alle medewerkers van Mariatroon werken vanuit deze visie. 

 



3. WONEN, LEVEN EN ZORGEN IN MARIATROON,  

de opdrachtsverklaring in de praktijk 

Gaan wonen in een woonzorgcentrum is een ingrijpende verandering. 

Je hebt dit vaak niet in de hand en dat valt zwaar. Want als nieuwe bewoner laat je het verle-

den niet zomaar achter, schuif je verankerde gewoontes niet zomaar opzij. Daarom blijf je 

voor ons wie je was, wie je bent, met je karakter, gewoonten en wensen.  

We spreken je aan met mevrouw, mijnheer of je roepnaam, zoals jij verkiest. 

 

We willen ruimte bieden voor wat belangrijk is en was in je leven: je voorkeuren, je gevoe-

lens, je favoriete hobby’s, …Aandacht geven aan die moeilijke momenten, aan heimwee naar 

vroeger, aan weemoed en verdriet, behoren eveneens tot onze opdracht.  

 

Dagelijkse verzorging is voor velen echter onmisbaar. Verzorgd worden lijkt misschien wel evi-

dent. Maar afhankelijk zijn van derden is niet steeds aangenaam. Je voelt je vaak machteloos 

en denkt aan de tijd dat alles vlot verliep. Daarom stimuleren onze medewerkers jou zoveel 

mogelijk tot zelfstandig handelen. We helpen en staan je bij waar het moet zonder te bemoe-

deren. Pas wanneer het echt niet anders kan, doen we het in jouw plaats maar steeds na we-

derzijds overleg. 

 

Als je hulp vraagt, zullen we deze nooit weigeren. En als we de gevraagde hulp niet dadelijk 

kunnen bieden, leggen we dit vriendelijk uit en vragen we om een beetje geduld.  

 

Vriendschap, liefde, geborgenheid zijn onmisbare pijlers in ieders leven. Ook in je nieuwe 

woonst zijn mensen waar je van houdt van harte welkom.  Zonder hun aanwezigheid valt tota-

le, warme zorg in het niets. Bezoek brengt immers de buitenwereld binnen en zijn de hoek-

steen van ieders leven.  Daarom is bezoek in Mariatroon van harte welkom en zijn er geen vas-

te bezoekuren. 

 

Als familielid kan en mag je ook in de directe zorg een taak vervullen. Zorg dragen geeft im-

mers voldoening. Aanwezigheid bij ziekte, begeleiding bij een onderzoek in het ziekenhuis, je 

partner, vader, moeder eens lekker induffelen wanneer het wat minder gaat, het kapsel schik-

ken, helpen bij maaltijden of de nagels verzorgen…voorbeelden van persoonlijke zorg die niet 

alleen voor de bewoner zo belangrijk zijn, maar ook voor jullie als familielid met steeds in-

achtname van jullie draagkracht.  

 

We kunnen een prachtige accommodatie bouwen maar als onze medewerkers er niet zouden 

zijn voor jullie dan is deze accommodatie niet meer dan een zielloze hoop stenen. Het welzijn 

van onze bewoners en dat van onze medewerkers is nauw met elkaar verbonden. Mariatroon 

verbindt zich ertoe al zijn medewerkers correct te behandelen en houdt maximaal rekening 

met de combinatie werk en privé. In ruil verwachten wij van hen een maximale toepassing en 

beleving van onze opdrachtsverklaring.  





4. VOORSTELLING WOONZORGCENTRUM MARIATROON 

Het woonzorgcentrum bevindt zich in het centrum van Dendermonde en is gelegen op nauwe-

lijks 50 m van de Brusselsestraat, de belangrijkste winkelstraat.  

Op 120 m van Mariatroon is er een bushalte. Daar stoppen verschillende lijnen die Dendermon-

de verbinden met de nabijgelegen steden en gemeenten. 

(vb. Asse, Opwijk, Brussel, Boom, Puurs, Gent, Aalst,…) 

Het treinstation bevindt zich nauwelijks op vijf minuten wandelafstand.  

Heel wat buslijnen bedienen dit station o.a. de belbus naar Lebbeke, Buggenhout, Zele en Ber-

lare. 

De Brusselse forten, een indrukwekkende vijver met een wandelpad van ongeveer 2 km, is ook 

vlot te bereiken en kan menig wandelaar en natuurliefhebber bekoren. 

4.1 Ligging 

4.2 Indeling van het gebouw 

Mariatroon is een woonzorgcentrum, beheerd door het Provincialaat der Broeders van Liefde. 

Wij bieden een thuis aan 108 bewoners, waarbij tijdelijke opvang mogelijk is voor 6 bewoners 

in ons kortverblijf. Daarnaast beschikken wij ook over 10 assistentiewoningen voor alleen-

staanden of koppels. 

 

4.2.1 De afdelingen 

Op de gelijkvloerse verdieping verblijven bewoners die nood hebben aan gespecialiseerde 

zorg en een gestructureerde dagindeling. De personen met de ziekte van Huntington, het Kor-

sakov syndroom en chronisch psychiatrische aandoeningen worden naar deze afdeling geori-

ënteerd. Het betreft hier een beveiligde afdeling. Hier worden 26 bewoners gehuisvest. 

 

De eerste verdieping is een semi-beveiligde afdeling waar voornamelijk mensen met demen-

tie in de verschillende fasen van de ziekte verblijven. 

Op deze zorgafdeling wonen 41 bewoners. Er zijn drie kamers kortverblijf voor tijdelijke resi-

denten. 

 

De tweede verdieping is een open afdeling voorbehouden voor bewoners met een fysieke af-

hankelijkheid en weinig cognitieve problemen. Op deze zorgafdeling wonen 41 bewoners. Ook 

hier zijn er drie kamers kortverblijf voor tijdelijke residenten. 

 

Het woonzorgcentrum beschikt uitsluitend over eenpersoonskamers. Toch zijn er een aantal 

mogelijkheden voorzien voor het inwonen van koppels. Een extra verbindingsdeur tussen 

twee standaardkamers zorgt voor een vlotte toegang van de ene kamer naar de andere. Dit 

versterkt het gevoel van ‘samenwonen’ en waarborgt de privacy van het echtpaar.  





4.2.2 De gemeenschappelijke ruimtes 

Op elke verdieping bevinden er zich gemeenschappelijke leefruimtes waar u samen met me-

debewoners kan verpozen, de maaltijd nuttigen, tv-kijken, deelnemen aan animatieactivitei-

ten, gewoon samenzijn, enz.  

De leefruimtes zijn huiselijk ingericht en beschikken ook over een rolstoeltoegankelijk toilet.  

 

De grote glaspartijen zorgen voor aangenaam daglicht en contact met de buitenwereld met 

zicht op de omgeving. Elke leefruimte beschikt tevens ook over een ruim terras welke bij mooi 

weer u uitnodigt tot verpozing in de buitenlucht. 

 

Tussen de leefruimtes in zijn de lokalen voor ondersteunende functies ondergebracht m.n. 

de verpleegpost, de apotheek, het bureau van de afdelingscoördinator, de badkamer met dou-

che en bad , de afdelingskeuken, ...  

4.2.3 De inkomhal 

In de inkomhal bevindt zich de onthaaldesk met de administratieve diensten, het bureau van 

de kwaliteitscoördinator en opnameverantwoordelijke en het bureau van de algemeen direc-

teur. Vanuit de inkomhal hebt u toegang tot de cafetaria en het kapsalon. 

Wanneer u via de inkomhal het woonzorgcentrum wenst te verlaten, dient u een code in te 

drukken. Deze hangt uit boven het codeklavier. 

4.2.4 De cafetaria 

De cafetaria bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Een groep van enthousiaste vrijwil-

ligers staat in voor de bediening van dranken, ijsjes en versnaperingen. Je kan hier dagelijks 

tussen 14 uur en 17 uur terecht voor een gezellige babbel met medebewoners, familieleden en 

vrienden. In de inkomhal is een drankautomaat voorzien. 

4.2.5 Het kapsalon 

Het kapsalon bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. De openingsuren, prijzen en contact-

gegevens van de kapster hangen op aan de deur. 

4.2.6  De liften 

In de inkomhal zijn twee liften die u toegang geven tot de verdiepen. 

Wanneer u het eerste verdiep via de lift wenst te verlaten, dient u een code in te drukken.  

Deze hangt uit boven het codeklavier. 

4.2.7 De parking 

U rijdt onze zorgcampus op via de Zuidlaan 24 en uit via de Molenstraat. 

Er is gratis parkeergelegenheid voor bezoekers, personeel en artsen. 

4.2.8 Tuin en terras 

Buiten kan je verpozen op het terras van de cafetaria of de banken in de tuin. 

Aan de hoofdingang is er een petanquebaan voorzien. 



4.3 Het personeel en de diensten 

 Directeur Johan Vermoesen 

Dagelijks verantwoordelijke, coördineert de hele 

werking van het WZC Mariatroon. 

Zorgcoördinator Verbeeck Charlotte 

Verzorgt de coördinatie van het zorgdepartement. Werkt 
mee het zorgkwaliteitsbeleid uit in de zorgafdelingen en sti-

muleert zorginnovatie binnen de organisatie. 

Kwaliteitscoördinator  Inge Van der Burght 

Bewaakt de opvolging van het kwaliteitsbeleid. 

Zij staat in voor de klachtenbehandeling. 

Opnameverantwoordelijke 

Seniorenconsulent 

Woonassistent GAW  

Isabelle Tondeurs 

Zij behandelt de opname aanvragen en beheert de wacht-

lijst. Naast het opnamebeleid staat zij in voor de psychoso-

ciale begeleiding van de bewoners.  

Met al uw vragen kan u bij haar terecht op 052/37.89.90 

Onthaal 

Administratie 

Facturatie 

 

Ann Moens 

Staat in voor een klantvriendelijk onthaal en neemt diverse 

taken op zich als administratief medewerker. 

Coördinerend en raadgevende 

arts (CRA) 
Christel Segers 

Zij is huisarts en is door het woonzorgcentrum aangesteld 

als Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA). 

Zij overlegt regelmatig met de artsen, directie, verplegend 

en verzorgend personeel. Zij coördineert het medisch beleid 

in het woonzorgcentrum, geeft advies en participeert in de 

uitwerking van processen.  

Zij is aanwezig op het multidisciplinair overleg. 

Afdelingscoördinator 

 

Op elke afdeling is er een afdelingscoördinator. 

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van haar 

afdeling. 

Gelijkvloers:      Katrien Fierens 

1ste verdieping:  Miet Cleemput 

                         Hilde Meurer (adjunct) 

2de verdieping:   Marleen Verdickt 

                         Lisa Vanmossevelde (adjunct) 



 

Verpleegkundigen 

Verzorgenden  

Een team van verpleegkundigen en verzorgenden 

staat in voor de dagelijkse verzorging van de bewo-

ners. 

Huishoudelijke medewerkers  

(Logistieke hulp)  

Een team van huishoudelijke medewerkers staat in 

voor het maaltijdgebeuren. 

Kinesitherapeuten  Voor de RVT bewoners gebeurt de kinesitherapie 

door Karolien Stevens, Els Deroover en Inge Ver-

straete 

Ergotherapeuten  Nele Roels, Julie Van de Velde  

en Angelique Deuwel 

Zij begeleiden de bewoners met als doel de zelfred-

zaamheid te behouden.  

Animatieteam  De animatoren zorgen voor een zinvolle dagbeste-

ding. Op elke afdeling is er een animator: 

Gelijkvloers:     Nele Roels 

1ste verdieping: Nathalie Steeman 

2de verdieping:  Katrien Smekens 

Poetsdienst  Een team van poetsvrouwen, onder leiding van  

de afdelingscoördinator, staat in voor het dagelijks 

onderhoud van uw kamer en de gemeenschappelijke 

ruimtes. 

Technische dienst  Eddy Peelman 

Staat in voor het technisch onderhoud van het ge-

bouw en voor allerlei herstellingen. 

  



5. WONEN IN MARIATROON 

5.1 Inrichting van de kamer 

U krijgt een individuele kamer met comfortabele badkamer toegewezen. Alle kamers zijn on-

geveer 27m2 groot en standaard uitgerust met een hoog-laag bed, een aangepaste zetel, een 

ruime kleerkast met ingebouwde koelkast, een televisietoestel, glas-en overgordijnen en een 

ophangsysteem voor kaders. Er is de mogelijkheid tot telefoonaansluiting.  

 

De comfortabele badkamer beschikt over een rolstoeltoegankelijke wastafel met kantelbare 

spiegel, twee ingebouwde badkamerkasten en een verhoogd toilet met 2 stevige handgrepen.  

De wand tussen de badkamer en het woongedeelte kan verschoven worden zodat u vanuit uw 

bed vlot het toilet kan bereiken.  

 

Maar bovenal is het uw kamer die u voor de verdere inrichting met eigen klein meubilair kan 

aankleden. Waardevolle dingen zoals een foto, een schilderij, dingen die een blijvende herin-

nering in zich dragen, vinden er zeker een plaats. 

 

Mogen wij u vragen om uw persoonlijke spullen op te bergen volgens onze vooropgestelde 

kastindeling. Hierdoor vinden onze medewerkers alles snel terug en kan er efficiënt gewerkt 

worden. U vindt de kastindeling achteraan in deze brochure. 

 

Er worden geen tapijten toegelaten om struikelen en vallen te voorkomen.  

Kaders en schilderijen worden door onze onderhoudswerkman omhoog gehangen aan het voor-

ziene ophangsysteem. 



5.1.1 Tv en telefoon 

Op uw kamer hangt een flatscreen televisietoestel met digitale televisie met een beugel aan 

de muur. U kan ook uw eigen televisietoestel meebrengen. Voor de kabeldistributie betaalt u   

0,43 € per dag (0,75 % van de ligdagprijs).  

U ontvangt van ons een afstandsbediening als u de waarborg van € 15 betaald hebt.  

 

U kan op uw kamer een telefoonlijn aanvragen. Op elke kamer is er een telefoonaansluiting 

voorzien. Hiervoor dient u zelf rechtstreeks een aanvraag te doen bij Proximus (Telenet niet 

mogelijk) die vaste telefonie aanbiedt. Een technieker zal langskomen in het woonzorgcentrum 

voor de aansluiting. Gelieve de afdelingscoördinator hiervan op de hoogte te brengen. 

De aansluitingskosten, abonnementsgelden  en gesprekken vallen ten laste van u.  

U ontvangt zelf de factuur. Ook dient u te voorzien in een telefoontoestel. 

Indien u verhuist binnen dezelfde telefoonzone kan u uw nummer van thuis behouden. 

5.1.2 Gebruik koelkast 

Elke kamer is standaard voorzien van een ingebouwde koelkast. Het gebruik van de koelkast is 

inbegrepen in de dagprijs. U kan in uw koelkast bewaren wat u lekker vindt. 

Frisdrank, pralines, yoghurt… 

Het woonzorgcentrum is niet verantwoordelijk voor de versheid van de voeding in uw koelkast. 

Wij staan wel in voor het onderhoud en herstel. 

5.1.3 Elektrische toestellen 

In het belang van de brandveiligheid zijn er strikte veiligheidsvoorschriften. 

Indien u kleine elektrische apparaten wenst mee te brengen  

(radio, tafellamp…), dan dienen deze te voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften (CE 

keuring). 

 

Een elektrisch deken, straalhaard, strijkijzer, kookplaat, broodrooster, microgolfoven, water-

koker, koffiezet, Senseo of enig ander toestel met verwarmingselement worden om veilig-

heidsredenen niet toegelaten op de kamer. 

5.1.4 Bedlinnen 

Lakens, steeklakens  en kussenslopen worden door ons aangeleverd en gewassen. 

U dient zelf te voorzien in een deken en hoofdkussen. 

U kan ook uw eigen donsdeken met overtrek meebrengen.  

U dient wel zelf in te staan voor de was en het onderhoud hiervan.  

Wij vragen u om desgevallend drie reserve overtrekken te voorzien. 



5.1.5 Waardevolle voorwerpen 

Er is op de kamer geen kluis voorzien. We raden u aan om geen kostbare bezittingen en geld 

op uw kamer te bewaren. 

We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en verlies. 

5.1.6 Sleutel kamerdeur 

U kan een sleutel van uw kamerdeur ontvangen. 

Bij verlies of diefstal dient u de kosten voor een nieuwe sleutel volledig ten laste te nemen. 

5.1.7 Naamplaatje 

Uw naam wordt uitgehangen in de inkomhal en aan de deur van uw kamer. 

Het naamplaatje van uw kamerdeur kan verlicht worden. 

Indien u belt via het oproepsysteem, verlicht het naamplaatje in het rood of wit. Wanneer een 

medewerker aanwezig is op uw kamer om u zorg toe te dienen verlicht het naamplaatje groen. 

5.1.8 Oproepsysteem  

Wanneer u hulp nodig hebt kan u dit via uw oproepsysteem kenbaar maken. 

U kan drukken op een van de rode knoppen in de bruine wand van uw kamer of op de rode 

knop van de oproeppeer. Via de oproeppeer kan u ook de verlichting aan- en uitschakelen. 

Aan de toiletsteun in de badkamer is ook een oproepknop voorzien. 

5.1.9 Zonwering 

De kamers gelegen aan de zuidkant beschikken over automatische zonwering.  

De zonwering gaat automatisch naar beneden wanneer het zonlicht op het raam een voorge-

programmeerde temperatuur bereikt. U kan deze zonwering ook manueel besturen via de 

schakelaars onder het oproepsysteem in uw kamer. 

5.1.10 Onderhoud van uw kamer 

Een proper en een aangenaam leefklimaat is onze eerste zorg. 

Onze medewerkers van de poetsdienst staan dagelijks in voor het vakkundig schoonmaken van 

uw kamer en de gemeenschappelijke leefruimtes. 

Zij doen hun werk volgens een vast schema.  

Eén maal per week wordt uw kamer grondig gepoetst.  

Zij proberen dit te doen met zo weinig mogelijk hinder. 







5.2 Zorg 

5.2.1 Verpleegkundige zorg 

Elke dag krijgt u de mogelijkheid tot een dagelijks toilet op de kamer. 

Een douche of bad wordt u wekelijks aangeboden in de grote comfortabele gemeenschappelij-

ke badkamer op uw afdeling. 

De gewone haar,- hand- en voetverzorging zijn in de basiszorg inbegrepen. 

5.2.2 Kinesitherapie  

Wanneer u RVT bewoner bent, is de kinesitherapie inbegrepen in de ligdagprijs. Kiné zal u toe-

gediend worden door de kinesitherapeut die tewerk gesteld is in onze voorziening. Wanneer u 

ROB bewoner bent, kan u beroep doen op een zelfstandig kinesitherapeut naar keuze. U dient 

deze zelf te betalen voor zijn geleverde diensten. De indeling in ROB en RVT bewoners wordt 

gemaakt op basis van de zorggraad en datum van opname. 

 

5.2.3 Haartooi en voetverzorging 

U bent vrij in uw keuze van kapper en pedicure. Dit zijn aanvullende zorgen die niet inbegre-

pen zijn in de ligdagprijs. 

 

Op het gelijkvloerse verdiep vindt u het kapsalon. De kapster werkt enkel op afspraak. U kan 

zelf een afspraak vastleggen. Indien u dit zelf niet meer kunt, kan u dit vragen aan het verple-

gend personeel.  

De betaling gebeurt bij voorkeur via de verblijfsfactuur maar u kan ook de kapster contant be-

talen. 

Het telefoonnummer van de kapster, de prijzen en haar aanwezigheid zijn terug te vinden als 

bijlage achteraan in deze brochure. Tevens hangt dit ook uit aan de deur van het kapsalon. 

 

Indien u een afspraak wenst bij de pedicure kan u dit doorgeven aan de verpleegkundige van 

uw afdeling. 

5.2.4 Medische zorg 

U kan uw eigen huisarts behouden en hem/haar naar keuze raadplegen en ontbieden.  

Wanneer uw huisarts niet ter beschikking is en in noodgevallen gaan wij een huisarts van 

wacht raadplegen. 

Wij werken ook samen met dokter Segers Christel. Zij is huisarts en is door het woonzorgcen-

trum aangesteld als Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA). 

U kan uw huisarts zelf betalen of u kan er voor kiezen om de doktersprestaties te laten aanre-

kenen op uw verblijfsfactuur. De getuigschriften van verstrekkingen van uw huisarts worden 

bij uw factuur bijgevoegd, zodat u deze kan aanbieden bij uw mutualiteit voor terugbetaling. 



5.2.5 Medicatie/Apotheek 

Wanneer u van thuis komt dient u een recente medicatielijst mee te brengen. 

De huisarts of thuisverpleegkundige kan dit samen met u opstellen. 

Tevens dient u een  volledig blad mutualiteitsklevers te voorzien bij de aanvang van uw opna-

me.  

 

U geeft aan het WZC het mandaat om uw noodzakelijke geneesmiddelen aan te kopen. Wij 

staan in voor de bestelling (enkel mogelijk bij voorschrift van de huisarts), bewaring en toedie-

ning van uw geneesmiddelen. Uw medicatie wordt door de apotheek via een systeem van indi-

viduele medicatievoorbereiding aan ons beleverd. U betaalt de medicatie via de verblijfsfac-

tuur.  

 

Indien u van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit het akkoord kreeg tot terugbetaling 

van een bepaald medicijn, dan dient u de medicatieattesten hiervoor mee te brengen bij het 

begin van uw opname. Onze apotheek volgt voor u de vervaldata van deze attesten op.  

 

In het kader van een correcte opvolging en continuïteit van uw geneesmiddelenbeheer vragen 

wij u een volmacht voor het openen van technisch - zakelijke briefwisseling van uw ziekenfonds 

(het betreft machtigingen, attesten en/of klevers). 

5.2.6 Vroegtijdige zorgplanning 

Het WZC gaat de dialoog aan over vroegtijdige zorgplanning. Dit is een proces waarbij u, in 

overleg met uw naasten en zorgverleners, op voorhand, wensen en keuzes kan formuleren over 

de manier waarop er voor u dient gezorgd te worden op het moment dat u het ons zelf niet 

meer kenbaar kan maken. 

Indien u dit wenst, komt de afdelingscoördinator of referent verpleegkundige langs om over dit 

onderwerp een gesprek te voeren. U kan uw wensen laten noteren in uw zorgdossier. 

5.2.7 Palliatieve zorg 

Wij wensen het sterven een volwaardige plaats te geven in onze zorgverlening. 

Wij engageren ons om u, wanneer u zich in een palliatief stadium bevindt, zo optimaal moge-

lijk te begeleiden, om u een pijnvrij, comfortabel en menswaardig levenseinde te verzekeren. 

 

5.2.8 Participatie in de zorg door familie 

Familie en vrienden kunnen betrokken blijven in uw zorg en dagelijks leven. 

(haartooi, hulp bij maaltijden, uitstapjes, consultaties dokters...) 

Het woonzorgcentrum wordt uw thuis en daar horen zij ook bij. 

Zij kennen uw noden en behoeften als geen ander... 

Wanneer zij willen mee participeren in uw zorg zien wij hen graag in overleg met de verant-

woordelijken bijtreden in uw welzijn. 



5.2.9 Restrictiebeleid 

We voeren een fixatie-arm beleid en wensen de zelfredzaamheid van alle bewoners zo lang 

mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Het toepassen van restrictie zien wij als een door-

dacht onderdeel van het multidisciplinair zorgproces. 

Wanneer u risicovolle situaties niet meer kan inschatten en handelingen verricht waarbij u 

zichzelf en/of anderen in gevaar brengt zijn we soms genoodzaakt om bepaalde vrijheidsbe-

perkende middelen te gebruiken. 

Wij doe dit in een open communicatie tussen u, uw familie, de huisarts, en de leden van het 

zorgteam. 

5.2.10 Belevingsgerichte zorg 

Belevingsgerichte zorg staat centraal in onze dienstverlening. 

In het bijzonder willen wij onze bewoners met dementie als volwaardige personen blijven be-

naderen. Sleutelwoorden zijn respect, erkenning en vertrouwen. 

Hiervoor gaan we in dialoog met de bewoner en zijn omgeving, we houden rekening met zijn 

gewoontes, levensverhaal, wensen, zijn fase van dementie, zijn mogelijkheden en de beleving 

van zijn situatie. 

Hierbij bieden we een gestructureerde, geborgen en veilige omgeving aan. 

Op deze manier streven we ernaar de kwaliteit van leven voor onze bewoners met dementie 

zo hoog mogelijk te houden. 

5.2.11 Referente functies 

Binnen ons zorgteam zijn er medewerkers die een uitgebreide opleiding genoten hebben be-

treffende specifieke zorg. Zij zijn gespecialiseerd in een bepaald zorgdomein.  Zij stellen hun 

expertise en deskundig advies ter beschikking van u, uw familie en alle medewerkers binnen 

onze voorziening. 

 

 

Referente wondzorg:   

 Hilde Meurer   (adjunct afdelingscoördinator afdeling 1) 

Referente palliatieve zorg:   

 Marleen Verdickt   (afdelingscoördinator afdeling 2) 

 Inge Verstraete   (kinesitherapeut) 

 Fierens Katrien (afdelingscoördinator afdeling 0) 

Referente dementie: 

 Julie Van de Velde 

Referente Huntington: 

 Van Den Abeele Sandy 



5.3 Maaltijden 

Het woonzorgcentrum streeft ernaar een gevarieerde, evenwichtige en verse voeding aan te 

bieden. Wekelijks hangt het menu in de leefruimte uit. 

 

Bij aanvang van uw opname wordt u bevraagd over uw voeding. U kan al uw wensen kenbaar 

maken. Deze worden bijgehouden op uw voedingsfiche. 

Afhankelijk van uw noden kunnen wij voorzien in gesneden, gemalen of gemixte voeding. Indien 

u hulp nodig hebt voor het eten, helpen we u graag.  

Onze medewerkers staan in voor de maaltijdbegeleiding. 

Bij het middagmaal kan u mineraal water krijgen. Bier of wijn kan u verkrijgen mits betaling. 

 

Indien u zich nog kan verplaatsen, wordt voor u het middagmaal opgediend in de leefruimte van 

uw afdeling. Wanneer u het middagmaal wenst te nuttigen op uw kamer zal u een meerkost 

aangerekend worden. Het ontbijt en het avondmaal kan genuttigd worden op uw kamer. 

Uw familieleden kunnen tegen vergoeding samen met u de maaltijd gebruiken. 

Hiervoor dient u vooraf te reserveren. 

 

Ontbijt:          het ontbijt wordt opgediend vanaf 8 uur  

Soep:              rond 11u30 

Middagmaal:   het middagmaal rond 12 uur 

Koffie:            vanaf 13u30 

Avondmaal:     het avondmaal wordt opgediend rond 17 uur 

5.3.1 dieet 

Indien u een dieet volgt dient de huisarts hiervoor een voorschrift op te maken. 

Uw voeding zal aangepast worden aan uw dieetvoorschrift. 

Het is belangrijk dat we dit voorschrift tijdig ontvangen. 

5.4 Daginvulling 

5.4.1 Dagindeling  

Vanaf 07.00 u. : opstaan volgens eigen ritme en start van de ochtendverzorging 

Vanaf 08.00 u. : ontbijt 

Vanaf 09.45 u. : mogelijkheid van therapie of activiteit  

Vanaf 11.30 u. : middagmaal in de leefruimte 

Tussendoor een moment bedrust voor wie dit wenst  

Vanaf 13.30 u. : koffie in de leefruimte / voor afdeling 2 op de kamer 

Vanaf 15.00 u. : namiddagactiviteit /cafetaria 

Vanaf 16.30  u. : avondmaal  



5.4.2 Animatie 

Wij wensen onze bewoners een zinvolle dagbesteding aan te bieden. 

Op elke afdeling is een animator tewerkgesteld. Zij staat in voor de organisatie en uitvoering 

van de verschillende activiteiten. Ook vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden om deze acti-

viteiten mee te helpen begeleiden. 

 

Wekelijks hangt het animatieaanbod uit, u kan vrijblijvend aan deze activiteiten deelnemen. 

De aangeboden activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden van onze bewoners. 

Een greep uit ons aanbod: turnuurtje, bingo, crea-activiteit, kookmoment, kaarten, petanque, 

snoezelbaden, krantenuurtje, op maandag bezoek aan de markt... 

Naast de wekelijkse activiteiten worden en ook grotere activiteiten georganiseerd zoals een 

uitstap naar Vlassenbroek, ontbijtbuffet, nieuwjaarsreceptie, modeshow... 

 

Wanneer u graag leest kan u een boek ontlenen uit onze rijdende bibliotheek die wekelijks zijn 

ronde doet in de gang. Er zijn ook grootletterboeken  en luisterboeken ter beschikking. 

5.5 Kledij en toiletgerief 

U bepaalt zelf de kledij die u wenst te dragen. Bij mobiliteitsproblemen en verlammingsver-

schijnselen is het aangeraden om functionele kledij te dragen die meerekt. Bij ziekte kan u uw 

nachtkledij aanhouden. 

In het kader van de valpreventie raden wij ook gemakkelijke gesloten pantoffels/schoeisel aan 

met een antislipzool. 

Voor de bewoners die hun tanden niet meer zelf kunnen poesten is een elektrische tandenbor-

stel handig in gebruik. Voor het scheren van uw baard dient u te beschikken over een persoon-

lijk goed werkend en oplaadbaar scheerapparaat. 

Mogen wij u vragen om uw kledij op te bergen volgens de vooropgestelde kastindeling. Hier-

door vinden onze medewerkers alles snel terug en kan er efficiënt gewerkt worden. U vindt de 

kastindeling in de bijlagen achteraan in deze brochure. 



 
 

5.6 De Was 

U kan uw persoonlijke was thuis door uw familie laten doen of u kan uw was uitbesteden aan 

de externe wasserij waarmee wij samenwerken.  

Bij opname maakt u uw keuze bekend.  

 

Wanneer de was gedaan wordt door de familie vragen wij om er voor te zorgen dat er te alle 

tijden voldoende propere kledij aanwezig is. Hiervoor dient wekelijks de was opgehaald en 

aangevuld te worden. 
 

Wanneer uw was uitbesteed wordt, geven wij uw naam door aan de wasserij.   

Zij bezorgen u drie persoonlijke waszakjes.  

Voor deze waszakjes betaalt u een waarborg die u bij het beëindigen van uw opname zal terug- 

betaald worden. 

De wasserij staat in voor het labellen van elk kledingstuk. 

Deze barcodelabels worden als een eenmalige kost aangerekend. 

Elke week zal uw vuile was, verzameld in dit waszakje, opgehaald worden. De week daaropvol-

gend wordt uw gereinigde was afgeleverd, samen met een leveringsbon waarop elk apart stuk 

staat vermeld ter controle door onze diensten. 

Onze medewerkers verdelen de gereinigde was naar de kamers. 

Voor elk gewassen kledingstuk betaalt u een prijs. 

De kosten van de was worden aangerekend via de maandelijkse verblijfsfactuur. Hierbij is een 

gedetailleerd overzicht van de kostprijs van elk gewassen stuk bijgevoegd. 

Achteraan in deze brochure vindt u een prijslijst.  

Deze prijzen evolueren mee met het indexmechanisme van de textielsector. 
 

Wanneer de was uitbesteed wordt aan onze externe wasserij voorziet u best voldoende kledij 

voor 14 dagen. De was kan 14 dagen onderweg zijn. 
 

De vuile was kan u bewaren in een linnenmand op uw kamer of in de voorziene rekken in de 

utility op de afdeling. 

5.7 Hulp en comfortmiddelen 

U kan uw eigen wandelstok, kruk, rollator, looprek en rolstoel van thuis meebrengen. 

In de rolstoelberging aan de cafetaria is een rolstoel ter beschikking  voor kort gebruik. Wan-

neer u langdurig een rolstoel nodig hebt, neemt u best contact op met de afdelingscoördina-

tor. Zij zal de kinesist verwittigen die instaat voor het rolstoelbeleid in onze voorziening. De-

ze zal u graag begeleiden bij de aanschaf van een rolstoel of andere loophulpmiddelen. 
 

Andere hulpmiddelen die u thuis gebruikte (ergonomisch bestek, slab, tempur zitkussen...), 

kan u meebrengen en ook hier verder blijven gebruiken. 

Bij vragen over hulpmiddelen kan u terecht bij onze ergotherapeut. 
  

Bij risico op decubitus of doorligwonden voorzien wij een alternerende luchtmatras met com-

pressor (dit is inbegrepen in de dagprijs). 



5.8 Bezoek 

Uw familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. U kan dagelijks bezoek ontvangen, 

er zijn geen vaste bezoekuren. De ingang van het WZC is open van 8 uur tot 22 uur. Er wordt 

gevraagd om vanaf 21 uur de nodige stilte te bewaren om de rust van de medebewoners te 

verzekeren. 

 

Onze gratis parking kan door uw familie en bezoekers gebruikt worden gedurende de duur van 

hun bezoek. Als familielid kan u een parkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kan de slagboom 

geopend worden. Wanneer u niet beschikt over een parkeerkaart dient u aan te bellen om de 

slagboom te openen. 

Bezoekers die zich verplaatsen met de fiets kunnen deze kwijt in de fietsenberging naast het 

schoolgebouw. 

 

Indien u als bewoner zelf op bezoek wenst te gaan, kan u vanzelfsprekend het woonzorgcen-

trum verlaten. Wij vragen u wel om steeds iemand op de afdeling te verwittigen van uw ver-

trek en uur van aankomst. 

5.9 Geloofsbeleving 

U bent volkomen vrij in uw filosofische en godsdienstige overtuiging. 

 

Het woonzorgcentrum is christelijk geïnspireerd. Wanneer u dit wenst kan u elke donderdag om 

10.30 u in de stille ruimte van de cafetaria een eucharistieviering bijwonen waar ook uw fami-

lie en vrienden van harte welkom zijn. 

5.10 Roken 

In het volledige gebouw geldt er een rookverbod. Dit wil zeggen dat het verboden is te roken 

in de gemeenschappelijke ruimtes alsook uw kamer, de leefruimten en de terrassen. Roken is 

uitsluitend toegelaten in de aangeduide rokerszone buiten.  



 

5.11 Briefwisseling 

Uw briefwisseling wordt bedeeld op uw kamer of bewaard in de verpleegpost.  

Op afdeling 0 en 1 wordt de post enkel bedeeld in de daartoe voorziene postbakjes in de ver-

pleegpost. 

Abonnementen op kranten en tijdschriften kan u laten doorlopen en laten bezorgen op het 

adres van Mariatroon. Op uw krant dient uw naam en kamernummer duidelijk vermeld te 

staan! Een medewerker bezorgt de kranten dagelijks rechtstreeks op de kamers. 

U ontvangt per seizoen van ons het huiskrantje ‘ ’t krantje’. 

 

 

 

Wij zijn niet bevoegd om uw briefwisseling te 

open. U of uw familie blijft verantwoordelijk 

voor het ophalen, openen en beantwoorden van 

de post. 

We vragen aan familie om de postbakjes regel-

matig na te kijken. 

 

 

 

Bij opname vragen wij u wel om een machtiging voor het openen van technische-zakelijke 

briefwisseling  (attesten, klevers…) van het ziekenfonds. Dit in het kader van een correcte op-

volging en continuïteit van de voorgeschreven geneesmiddelentherapie. 

5.12 Huisdieren 

Huisdieren kunnen enkel onder strikte voorwaarden mee op bezoek komen. We vragen dat ze 

niet storend zijn voor anderen in de gangen en steeds aan de leiband gehouden worden. 

In de gemeenschappelijke leefruimten en de cafetaria zijn huisdieren niet toegestaan. Bezoe-

kende dieren, die onder een of andere vorm hinder veroorzaken, zullen uit de voorziening ge-

weerd worden. 



6. COMMUNICATIEKANALEN 

6.1 Behandeling van suggesties en klachten 

Bent u ergens minder tevreden over, dan kan u met uw klacht mondeling of schriftelijk terecht 

bij onze kwaliteitscoördinator Mevrouw Inge Van der Burght. 

Haar bureau bevindt zich op het gelijkvloerse verdiep. 

In de inkomhal vindt u ook klachtenformulieren  

waarop u uw klacht kunt noteren. 

Dit formulier kan u deponeren in de brievenbus aan  

het onthaal in de inkomhal. 

Onze kwaliteitscoördinator verbindt er zich toe uw klacht  

te registreren en te onderzoeken. Zij zal u in samenspraak 

met de directie discreet een antwoord formuleren. 

6.2 Gebruikersraad 

Vier keer per jaar wordt er op iedere afdeling een gebruikersraad georganiseerd.  

U en uw familieleden worden hierop uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst kan u advies uit-

brengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de algemene werking van het 

woonzorgcentrum. 

De vergadering wordt geleid door de animator van de dienst. Er wordt u een verslag bezorgd. 

6.3 ’t Krantje 

Om u goed te informeren ontvangt u per seizoen een informatiekrantje, intern uitgegeven door 

het woonzorgcentrum. Onze ergotherapeut staat in voor de opmaak van het krantje. Via dit 

krantje willen we u informeren over de planning van de activiteiten, de jarigen, de nieuwe be-

woners, de pastorale kalender, de voorbije activiteiten in beeld... 



7.  FINANCIEEL 

7.1 Kostprijs 

De dagprijs voor een verblijf in een standaard eenpersoonskamer bedraagt € 58. 

Een residentiele opname in een woonzorgcentrum geeft recht op maandelijks € 130 van de 

zorgverzekering. 

 

 

 

 

 

   7.1.1 Afwezigheid en overlijden 
 

 Vanaf de eerste volledige dag van afwezigheid (ziekenhuisopname, andere reden 24 uur 

op voorhand gecommuniceerd) wordt een korting van 10 % op de dagprijs toegepast 

voor de niet verbruikte maaltijden. 

 

 Bij overlijden wordt de dagprijs, verminderd met de kosten van de niet verbruikte 

maaltijden, aangerekend tot en met de vijfde dag na de dag van het overlijden. In ge-

val de kamer, binnen deze vijf dagen opnieuw herbewoond wordt, stopt de aanrekening 

van de dagprijs. 

In de dagprijs zijn inbegrepen: 

   Huisvesting 

   Verzorging en verpleging 

   Animatie 

   Alle maaltijden + water 

   Incontinentiemateriaal 

   Gebruik van bedlinnen en overgordijnen 

   Gebruik van ingebouwde koelkast 

   Onderhoud van de kamer 

   Kinesitherapie voor de RVT-bewoners 

Kosten niet-inbegrepen in de dagprijs: 

   Dokterprestaties 

   Medicatie 

   Hospitalisatiekosten, kosten ziekenvervoer en onderzoek 

   Persoonlijke was 

   Kapper en pedicure 

   Telefoonkosten 

   Verbruik van dranken in de cafetaria, bier en wijn tijdens de maaltijden 

   Abonnementskosten van kranten en tijdschriften 

   Huur Tv-toestel (€ 13 per maand) 



7.2 De verblijfsfactuur 

Maandelijks wordt een verblijfsfactuur opgemaakt. 

In het begin van uw opname wordt afgesproken aan wie wij de factuur dienen te bezorgen en 

wie er zal instaan voor de betaling. 

Hierop wordt aangerekend: 

 Het aantal dagen verblijf van die maand 

 Een gedetailleerde opsomming van al de extra kosten die bovenop de dagprijs worden 

aangerekend : de afrekening van de apotheek, eventueel doktersprestaties, was, kapper 

en pedicure en de huur van het Tv toestel. 

 

7.3 Domiciliering 

Wij geven de voorkeur aan betaling van de verblijfsfactuur via domiciliëring. Hiervoor dient u 

een mandaat te tekenen.  

U kan zich hiervoor wenden tot de opnameverantwoordelijke. 

7.4 Bewindvoering 

Wanneer u uw financiële zaken niet zelf meer kunt regelen, en u hiervoor geen beroep kunt 

doen op familie, kan er een bewindvoerder aangesteld worden die uw financiële zaken behar-

tigt. Het woonzorgcentrum is niet bevoegd om aangesteld te worden als bewindvoerder. In-

formatie omtrent de te volgen procedure bij aanvraag van bewindvoering kan u bekomen bij 

de opnameverantwoordelijke. 



7.  FINANCIEEL7.  

 

8. SLOT 

 

  Beste bewoner, 

 

  Wij weten dat de overgang van het eigen vertrouwde familiale milieu naar de onbekende  

  wereld van het woonzorgcentrum een niet te onderschatten aanpassing is.  

  Alles is nieuw... 

  Met deze onthaalbrochure hebben wij geprobeerd u een beeld te schetsen over het reilen en 

  zeilen in onze voorziening. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om een van onze medewer- 

  kers aan te spreken. Zij zullen u graag te woord staan en verder helpen. 

 

  Wij hopen dat dit voor u de aanzet is tot een veilig en geborgen thuisgevoel! 

 

  Directie en medewerkers 



 

BIJLAGEN 

Bijlage 1:  plattegrond kamer 

Bijlage 2:  kastindeling 

Bijlage 3:  gebruik schakelaars in de kamer 

Bijlage 4:  kostprijs van de was 

Bijlage 5:  prijzen kapsalon 

Bijlage 6:  contactpersonen 



BIJLAGE 1: grondplan standaard eenpersoonskamer 



BIJLAGE 2: kastindeling 

Kast kamer 

Kasten badkamer 



BIJLAGE 3: gebruik schakelaars in de kamer 

Schakelaars zonnewering 

Lichtschakelaar badkamer 

1 = lichtschakelaar leeslampje bed 
2 = lichtschakelaar woonruimte 
3 = nachtverlichting 
4 = lichtschakelaar inkomhal 

1 2 3 4 

Lichtschakelaars 

Zonnewering naar 

boven/naar beneden 

Oproeppeer 

1 = rode oproepknop 

2 = kamerverlichting aan/uit 

3 = leeslamp aan/uit 

4 en 5 = geen functie 



 

BIJLAGE 4: kostprijs was door de externe wasserij 

Borg waszakje €  8,708 

Barcodelabel per kledingstuk 

Aangebracht door de wasserij 

€  0,657 

Kledingstuk Stukprijs 

Onderhemdje €  0,640 

Onderbroek/Slip €  0,640 

Bh €  1,069 

Nachtkleed €  1,679 

Pyjamavest €  1,496 

Pyjamabroek €  1,496 

Kamerjas €  2,263 

Sok per stuk €  0,453 

Zakdoek €  0,373 

Handdoek €  0,522 

Badhanddoek €  0,503 

Washandje €  0,353 

Onderhoud waszakje €  0,731 

Kledingstuk Stukprijs 

T-shirt €  1,108 

Polo €  1,108 

Hemd €  2,263 

Blouse €  2,263 

Rok  €  2,263 

Broek €  2,263 

Kleed €  2,538 

Trui/Sweater €  2,263 

Gilet €  2,263 

Trainingsbroek €  1,468 

Trainingsvest €  1,468 

Short/Bermuda €  2,263 

Handschoen per stuk €  1,833 

Sjaal €  2,263 

Jas/Jack €  2,538 

Winterjas €  5,531 

Anorak €  5,531 

DROOGKUIS en HANDWAS Stukprijs 

Pull €  2,699 

Blouse €  4,053 

Pantalon €  2,802 

Rok €  2,699 

Das €  2,802 

Veste/Blazer €  2,802 

Mantel €  5,531 

Deze prijzen zijn inclusief BTW. 

Ze zijn louter informatief en indicatief. 

Mariatroon draagt hierin geen enkele verant-

woordelijkheid. 



BIJLAGE 5: contactgegevens en kostprijs kapper 

PUYLAERT NATHALIE          GSM: 0472/83.37.74 

Openingsuren:                               Enkel op afspraak via kapster of verpleging 

Dinsdag        van 10u00 tot 17u00 

Woensdag     van 13u00 tot 17u00 

Donderdag    van 9u00 tot 17u00 

Vrijdag         van 10u00 tot 17u00 

Zaterdag       van 9u00 tot 15u00 

 

Kostprijs: 

 

Watergolf 23 Euro 

Watergolf + snit 35 Euro 

Verzorging 2 Euro 

Brushing 24 Euro 

Brushing + snit 36 Euro 

Permanent 53 Euro 

Permanent + snit 58 Euro 

Permanent + snit + watergolf 75 Euro 

Permanent + snit + brushing 75 Euro 

Permanent + watergolf 64 Euro 

Permanent + brushing 65 Euro 

Kleuren 28 Euro 

Kleuren + snit 35 Euro 

Kleuren + snit + watergolf 50 Euro 

Kleuren + snit + brushing 50 Euro 

Kleuren + watergolf 45 Euro 

Kleuren + brushing 45 Euro 

Herensnit 16 Euro 

Kleurmousse 5 Euro 



BIJLAGE 6: contactpersonen 

Functie Naam Contactgegevens 

 

Algemeen directeur 

 

Vermoesen Johan 

 

052/22.39.11 

mariatroon@fracarita.org 

 

Zorgcoördinator 

 

Verbeeck Charlotte 

 

052/22.39.11 

charlotte.verbeeck@fracarita.org 

 

Kwaliteitscoördinator 

Klachtenbehandelaar 

 

Van der Burght Inge 

 

052/22.39.11 

inge.van.der.burght@fracarita.org 

 

Opnameverantwoordelijke 

Woonassistent GAW 

 

Tondeurs Isabelle 

052/22.39.11 

052/37.89.90 (rechtstreeks) 

isabelle.tondeurs@fracarita.org 

 

Medewerker administratie 

 

Moens Ann 
052/22.39.11 

ann.moens@fracarita.org 

Afdeling 0 

Afdelingscoördinator 

 

 

Fierens Katrien 

 

052/37.89.62 

katrien.fierens@fracarita.org 

Afdeling 1 

Afdelingscoördinator 

Adjunct  

 

 

Cleemput Miet 

Meurer Hilde 

052/37.89.63 

miet.cleemput@fracarita.org 

 

 

Afdeling 2 

Afdelingscoördinator 

Adjunct  

 

 

Verdickt Marleen 

Vanmossevelde Lisa 

052/37.89.64 

marleen.verdickt@fracarita.org 

lisa.vanmossevelde@fracarita.org 

Deze medewerkers zijn telefonisch en per mail te bereiken tijdens de kantooruren. 

Bij afwezigheid krijgt u via mail een automatisch antwoord van afwezigheid. Uw mail zal gelezen worden wanneer 

deze medewerker terug aanwezig is. 


