Groep van assistentiewoningen
‘Ter Monde’
Erkenningsnummer GAW: PE 2659

ONTHAALBROCHURE GAW
Zuidlaan 26
9200 Dendermonde
T: (052) 22 39 11
F: (052) 21 17 32
www.mariatroon.be

BEHEER: vzw PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE

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 onze groep van assistentiewoningen Ter Monde te komen wonen.
Wij zijn dan ook blij u hier te mogen verwelkomen.
In de eerste plaats willen wij aan valide en licht zorgbehoevende ouderen of koppels een
aangepaste en veilige leefomgeving bieden, waar zij beschermd zelfstandig kunnen wonen,
in de nabijheid van de beschikbare diensten van een woonzorgcentrum.
Door het aanbieden van een instapklare woning, voorzien van alle comfort en aangepast
aan de noden en behoeften van ouderen, willen wij de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van onze bewoners zo lang mogelijk helpen behouden. De woningen zijn naar eigen
smaak in te richten.
Vanuit het woonzorgcentrum kunnen de bewoners vrijblijvend beroep doen op een facultatieve dienstverlening zoals middagmaal, geneesmiddelenbezorging, …
In geval van nood is crisiszorg en overbruggingszorg inbegrepen in de dienstverlening.
Wij wensen de maatschappij en de omgeving te integreren. Hiervoor willen wij zowel de
vrijwilligerswerking, de participatie en inspraak van de bewoners, familie en sympathisanten als het lokale verenigingsleven actief stimuleren.
Uit respect voor de privacy van de bewoners en om ieder de grootst mogelijke autonomie
te bieden, blijven wij als organisatie op de achtergrond. Wij zijn echter steeds beschikbaar
voor mogelijke hulpvragen.
Met deze onthaalbrochure proberen wij u alvast een beetje vertrouwd te maken met het
wonen in een assistentiewoning, wie doet wat, wat vind je waar, enz.…
Wellicht beantwoordt deze brochure niet alle vragen. Aarzel niet om de woonassistent aan
te spreken, zij helpt u graag verder.
Van harte welkom in Ter Monde!
Directie en medewerkers

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 integratie 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 voorzieningen.

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. VOORSTELLING GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN Ter Monde
3.1 Ligging
De Groep van Assistentiewoningen bevindt zich in het centrum van Dendermonde en is gelegen
op nauwelijks 50m van de Brusselsestraat, de belangrijkste winkelstraat.
Op 120m van de GAW is er een bushalte. Daar stoppen verschillende lijnen die Dendermonde
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.
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.

3.2 Indeling van het gebouw
Ter Monde is een Groep van Assistentiewoningen (GAW) beheerd door het Provincialaat der
Broeders van Liefde. De GAW telt 10 woningen verdeeld over twee bouwlagen.
Er zijn 6 tweekamerwoningen met een oppervlakte van 75m² en 4 éénkamerwoningen met een
oppervlakte van 62m².
Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich 2 woningen, de technische ruimte, een toilet, de
ontmoetingsruimte ‘t zaaltje en de inkomhal.
Op zowel het eerste als het tweede verdiep bevinden zich 4 woningen.
3.2.1 De woningen
Elke woning beschikt over een inkomhal met ingebouwde vestiairekast.
Een leefruimte met mogelijkheid om Tv, radio, internet en telefoon aan te sluiten.
Een noodoproepsysteem met spraakverbinding, een videoparlofoon en elektrisch bediende
rolluiken.
Een ingerichte keukenhoek voorzien van een koelkast (zonder vriesvak), een elektrisch fornuis met keramische kookplaten, een dampkap en aansluiting voor een vaatwasmachine. Een
uitgietbak met afdruiprek en ingebouwde kasten.
Een berging aansluitend op de keukenhoek.
Een ingerichte badkamer met antislipvloer voorzien van een wastafel, een inloopdouche met
douchegordijn, een verhoogd toilet, een open badkamerkast, aansluitingsmogelijkheden voor
een wasmachine en condensatiedroogkast, een noodoproepsysteem met knop en douchekoord, een ventilatiesysteem en een bewegingsmelder.
Een grote slaapkamer met mogelijkheid om Tv, radio, internet en telefoon aan te sluiten.
Een noodoproepsysteem en elektrisch bediende rolluiken. Bij de tweekamerwoningen is een
tweede kleinere slaapkamer voorzien.
Een balkon bij de woningen gelegen op een verdiep.

3.2.2 De inkomhal
In de eerste inkomhal van het gebouw beschikt elke bewoner over een gepersonaliseerde bel
en brievenbus. U vindt er ook een zitbank. Tussen de eerste inkomhal en de tweede inkomhal
bevindt zich een sasdeur met een elektronisch slot.
In de tweede inkomhal bevindt zich de lift, een rolstoeltoegankelijk toilet, een technische
ruimte en de toegang tot de gemeenschappelijke ruimte ‘t Zaaltje, de tuin en het terras.
Tevens hangt er ook een informatiebord waarop wekelijks het animatie aanbod en het menu
uithangt.
3.2.3 De lift
In de inkomhal is een lift met uitklapbaar stoeltje die u toegang geeft tot de verdiepen.
3.2.4 De gemeenschappelijke ruimte
Op de gelijkvloerse verdieping is er een grote gemeenschappelijke ruimte ‘t Zaaltje’ met kitchenette voorzien. Deze ruimte sluit aan op het terras en de tuin. De bewoners kunnen hier
samen koffie drinken. Tevens kunnen de bewoners dit zaaltje reserveren voor familiefeestjes.
In de kitchenette is servies voorzien voor 24 personen.
3.2.5 Tuin en terras
Via de gemeenschappelijke ruimte ‘t Zaaltje hebben de bewoners toegang tot het terras en de
tuin. Het terras is voorzien van tafels en stoelen. Bij goed weer is het fijn om daar te vertoeven. in het grasperk van de tuin is een petanquebaan voorzien.
3.2.6 De afvalberging
De ingang van de afvalberging is gelegen aan de zijkant van het gebouw in de eerste technische ruimte. Het elektronische slot van de deur is te openen met de sleutelbadge van de woning. In deze berging kunnen de bewoners restafval, PMD, glas en papier in de daartoe voorziene vuilbakken deponeren.
3.2.7 De garages
Voor de GAW bewoners zijn er een beperkt aantal garages ter beschikking. Indien er garages
vrij zijn kunnen de GAW bewoners er een huren.
De garages bevinden zich aan de poort ter hoogte van de Bijvang. Ze zijn te bereiken via de
ingang langs de Zuidlaan.
3.2.8 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.

3.3 Het woonzorgcentrum Mariatroon
Het woonzorgcentrum Mariatroon beschikt over 108 woongelegenheden waaronder 6 eenheden voor kortverblijf. Het is opgedeeld in drie afzonderlijke zorgafdelingen.
Op de gelijkvloerse verdieping verblijven bewoners die nood hebben aan gespecialiseerde
zorg en een gestructureerde dagindeling. De personen met de ziekte van Huntington,
het Korsakov syndroom en chronische psychiatrische aandoeningen worden naar deze afdeling
georiënteerd. Het betreft hier een beveiligde afdeling voor 26 bewoners.
De eerste verdieping is een semi-beveiligde afdeling waar voornamelijk mensen met dementie
in de verschillende fasen van de ziekte verblijven. Op deze zorgafdeling wonen 41 bewoners,
waaronder drie kamers kortverblijf voor tijdelijke residenten.
De tweede verdieping is een open afdeling voorbehouden voor bewoners met een fysieke afhankelijkheid en weinig cognitieve problemen. Op deze zorgafdeling wonen 41 bewoners. Ook
hier zijn er drie kamers kortverblijf voor tijdelijke residenten.
De bewoners van de GAW kunnen van verschillende diensten van het woonzorgcentrum gebruik maken.
3.3.1 De inkomhal van het WZC
In de inkomhal van het woonzorgcentrum bevindt zich de onthaaldesk met de administratieve
diensten, het bureau van de kwaliteitscoördinator en de opnameverantwoordelijke en het bureau van de algemeen directeur. Vanuit de inkomhal hebt u toegang tot de cafetaria en het
kapsalon.
Het bureau van de woonassistent– opnameverantwoordelijke ligt naast de onthaaldesk.
Wanneer u via de inkomhal het woonzorgcentrum wenst te verlaten, dient u een code in te
drukken. Deze hangt uit boven het codeklavier.
3.3.2 De cafetaria van het WZC
De cafetaria bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Een groep van enthousiaste vrijwilligers staat in voor de bediening van dranken, ijsjes en versnaperingen. De bewoners van de
GAW zijn hier welkom en kunnen dagelijks tussen 14u en 17u daar terecht voor een gezellige
babbel met medebewoners, familieleden en vrienden.
In de inkomhal is een drankautomaat voorzien.
Tevens kunnen de bewoners van de GAW, na reservatie, hun middagmaal in de cafetaria nuttigen. Wekelijks gaat er in de cafetaria op donderdag een eucharistieviering door.
3.3.3 Het kapsalon
Het kapsalon bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. De openingsuren, prijzen en contactgegevens van de kapster hangen op aan de deur.
3.3.4 Afdeling twee van het WZC
De bewoners van de GAW kunnen deelnemen aan de animatieactiviteiten die doorgaan op afdeling 2 (tweede verdiep).
Tevens kunnen zij op deze afdeling ook gebruik maken van het bad.

4.3 Het personeel en de diensten
Directeur

Johan Vermoesen
Dagelijks verantwoordelijke, coördineert de hele
werking van het WZC Mariatroon.

Zorgcoördinator

Charlotte Veerbeeck
Verzorgt de coördinatie van het zorgdepartement. Werkt
mee het zorgkwaliteitsbeleid uit in de zorgafdelingen en stimuleert zorginnovatie binnen de organisatie.

Kwaliteitscoördinator

Inge Van der Burght
Bewaakt de opvolging van het kwaliteitsbeleid.
Zij staat in voor de klachtenbehandeling.

Opnameverantwoordelijke
Woonassistent GAW

Isabelle Tondeurs
Zij behandelt de opname aanvragen en beheert de wachtlijst. Naast het opnamebeleid staat zij in voor de psychosociale begeleiding van de bewoners.
De bewoners van de GAW kunnen met al hun vragen bij haar
terecht. 052/37.89.90 of 052/22.39.11

Onthaal

Ann Moens

Administratie

Staat in voor een klantvriendelijk onthaal en neemt diverse
taken op zich als administratief medewerker.

Seniorenconsulent

Dienst facturatie

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
Adjunct

Op elke afdeling in het WZC 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

Huishoudelijke medewerkers
(Logistieke hulp)

Een team van verpleegkundigen en verzorgenden
staat in voor de dagelijkse verzorging van de bewoners.
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 Verstraete

Ergotherapeuten

Nele Roels , Julie Van de Velde en
Angelique Deuwel
Zij begeleiden de bewoners met als doel de zelfredzaamheid te behouden.

Animatieteam

De animatoren zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Op elke afdeling is er een animator:
Gelijkvloers:
Nele Roels
ste
1 verdieping: Nathalie Steeman
2de verdieping: Katrien Smekens

Poetsdienst

Een team van poetsvrouwen, onder leiding van
de afdelingscoördinator, staat in voor het dagelijks
onderhoud van de kamers en de gemeenschappelijke
ruimtes.

Technische dienst

Eddy Peelman
Staat in voor het technisch onderhoud van het gebouw en voor allerlei herstellingen.

4. WONEN IN EEN ASSISTENTIEWONING
4.1 Plaatsbeschrijving bij intrek
Bij aanvang van de bewoning zal de woonassistent samen met u een plaatsbeschrijving opmaken. Dit is een schriftelijke vaststelling van de staat van de kamers en ruimtes en de er zich in
bevindende goederen.
U erkent hiermee dat de aangeboden woning zich in goede staat bevindt met uitzondering van
de eventuele schriftelijke aangebrachte opmerkingen vermeldt in de plaatsbeschrijving.
Bij vertrek uit de woning dient de woning, met uitzondering van normale slijtage, in dezelfde
staat afgeleverd te worden zoals beschreven in de plaatsbeschrijving bij opname.

4.2 Sleutel van de woning / brievenbus
U ontvangt als bewoner(s) van de assistentiewoning een sleutelbadge. Deze badge verleent u
toegang aan de voordeur en sasdeur in de inkomhal, aan de deur van uw woning in de gang,
aan de afvalberging en de technische ruimte elektriciteit. U kan hiermee ook de deuren van de
doorgang vanop de campus door het kloostergebouw naar de Brusselsestraat open. Indien u beschikt over een wagen krijgt u toegang tot de parking.
Na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen uw naasten en zorgverleners ook over een sleutelkaart beschikken die hen toegang verschaft aan het gebouw en uw woning.
Uw persoonlijke brievenbus in de inkomhal van de GAW kan u openen met een sleuteltje dat u
ontvangt bij het begin van de huur van de woning.

4.3 Inrichting van de woning
U huurt als alleenstaande of koppel een woning met één of twee slaapkamers.
De GAW staat in voor het schilderen van de binnenmuren. Bij intrek in de woning is deze instapklaar. Wij voorzien ook uw naam op de bel en uw persoonlijke postbus in de inkomhal en
aan uw voordeur in de gang.

4.3.1 Meubelen
U bent vrij om uw woning met eigen meubelen in te richten.
U dient hierbij wel rekening te houden met de noodzakelijke ruimte voor eventuele zorgverlening, algemene hygiëne en brandveiligheid.
De inkomhal is voorzien van een ingebouwde vestiairekast.
De keuken is ingericht met een koelkast (geen vriesvak), een elektrisch fornuis met keramische
kookplaten, een dampkap en aansluiting voor een vaatwasmachine.
De ingerichte badkamer beschikt over een wastafel, douche en toilet en aansluitingsmogelijkheden voor een wasmachine en een condensatiedroogkast.
In de leefruimte en de slaapkamers is er een aansluiting voor telefoon, Tv en internet.
4.3.2 Televisie en telefoon
Indien je digitale televisie wenst, dien je te beschikken over een decoder (aankoop of huur)
met bijhorend abonnement. De provider dient een modem te plaatsen in de berging van uw
woning.
U kan in uw assistentiewoning een telefoonlijn aanvragen. In elke woning is er een telefoonaansluiting voorzien. Hiervoor dient u zelf rechtstreeks een aanvraag te doen bij een operator
die vaste telefonie aanbiedt bv. Belgacom of Telenet.
Een technieker zal langskomen voor de aansluiting.
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. Gelieve
uw telefoonnummer te bezorgen aan de administratie.
Bij onduidelijkheden of problemen met de aanvraag kan u terecht bij de woonassistent.

4.3.3 Elektrische toestellen
In het belang van de brandveiligheid zijn er strikte veiligheidsvoorschriften.
Indien u elektrische apparaten meebrengt (wasmachine, condensatiedroogkast, vaatwasmachine, microgolfoven…), dient u deze zelf aan te sluiten. Ze moeten voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften (CE keuring).
U dient zelf in te staan voor het onderhoud van de dampkap.
In uw woning en in de bijlagen van deze brochure vindt u hiervan een handleiding.

4.3.4 Oproepsysteem / bewegingsbewaking
In elk vertrek van de woning is er een noodoproepsysteem aangebracht. In noodsituaties kunt u
dag en nacht, door een druk op de rode knop, beroep doen op het verplegend en verzorgend
personeel van het woonzorgcentrum.
Bewoners met een mobiliteitsstoornis kunnen gebruik maken van een halszender met een
draagbare alarmknop of oproeppeer met verlengdraad. Voor het gebruik van de halszender betaalt u een eenmalige vergoeding van € 91,1 (50 % van de kostprijs).
Deze kost wordt aangerekend op de verblijfsfactuur.
In de bijlagen van deze brochure vindt u een handleiding van het oproepsysteem.
In de badkamer van elke woning is er een bewegingsmelder geïnstalleerd.
Wanneer er na X aantal uren geen beweging in de badkamer gedetecteerd wordt, wordt het
noodoproepsysteem geactiveerd. Een verpleegkundige zal langskomen om te zien wat er aan
de hand is. U kan aan de woonassistent doorgeven of u dit systeem wenst in- of uit te schakelen.
4.3.5 Zonwering / elektrische rolluiken
Met een druk op de knop kan u uw rolluiken en/of zonwering op elk moment van de dag op- en
neerhalen. De rolluiken houden koude, wind, regen, fel licht en zonnestralen tegen.
Bovendien dempen ze ook lawaai.
4.3.6 Gordijnen
Elk vertrek is voorzien van glasgordijnen, eigendom van Mariatroon. Eén keer per jaar worden
deze door Mariatroon gereinigd.
De overgordijnen kan u aan een overeen te komen prijs overnemen van de vorige huurder. Indien u nieuwe gordijnen wenst aan te kopen moeten deze vervaardigd zijn in een brandwerende stof. U dient hiervan een brandvertragingscertificaat af te leveren aan de woonassistent.
In de douche in de badkamer is een douchegordijn voorzien.
U dient dit zelf te onderhouden.
4.3.7 Kaders en schilderijen
Om beschadiging aan de muren te voorkomen, worden spijkers of muurhaken niet toegelaten.
Hiervoor is er een aangepast ophangsysteem voorzien.
U kan bij de woonassistent terecht voor extra nylondraden en haken.

Alarmsysteem

Elektrisch bediende zonwering

Bewegingsbewaking

Video-parlofonie

4.3.8 Lichtarmaturen en lusters
In sommige vertrekken van de woning zijn er vaste lichtarmaturen, eigendom van Mariatroon.
Deze mogen niet verwijderd worden. U dient zelf in te staan voor de ophang van uw eigen
lichtarmaturen in de toegestane vertrekken.
4.3.9 Wandhouder vestiairekast
In de inkomhal van uw woning is er in de vestiairekast een wandhouder voorzien. Hierin dient u
uw actuele medische fiche in te bewaren. Verder kan u daar terug vinden:
-De handleidingen van de toestellen in uw woning
(glaskeramische kookplaat, dampkap, koelkast, personenalarmsysteem)
-Fiche brandprocedure
-Fiche contactpersonen in het WZC
-Fiche afvalbeleid GAW
-Telefoonlijst van de bewoners van de GAW

4.3.9.1 Medische noodfiche
Op deze fiche staan uw contactpersonen, uw huisarts en alle noodzakelijke medische gegevens
vermeld. Wij dienen hierover te beschikken om in geval van nood op een gepaste manier te
kunnen ingrijpen.
Deze fiche dient door de huisarts ingevuld en up-to-date gehouden te worden. U bewaart deze
fiche in de plastiek wandhouder in de kast in de inkomhal van de woning.

4.4 Berging fietsen
Uw fiets kan u kwijt in de garage naast het schoolgebouw.
Fietsten worden niet toegelaten in de inkomhal van het GAW gebouw.

4.5 Huur garage
Voor de GAW bewoners zijn er een aantal garages ter beschikking. Indien u dit wenst en indien
er een garage vrij is, kan u één garage huren.
De huurprijs van een garage bedraagt € 3 per dag.

4.6 Afval

Met uw sleutelbadge hebt u toegang tot de eerste technische ruimte, gelegen met ingang
aan de zijkant van het gebouw. Daar zijn door de GAW grote vuilbakken voorzien waar u
uw kleine afvalemmerzakjes van restafval (afval dat niet gerecycleerd kan worden) en
PMD (plastic flessen en flacons, drankkartons en metalen verpakkingen) in kan deponeren.
De GAW voorziet in de aankoop van de reglementaire vuilniszakken en staat in voor het
verwijderen van de zakken.
Papier kan u deponeren in de daarvoor voorziene kartonnen doos en glas in de daarvoor
voorziene glasbak.
Grof vuil dient u zelf naar het containerpark te brengen.
Mogen wij u vragen om uw afval juist te sorteren en zo weinig mogelijk sorteerfouten te
maken. In uw wandhouder in de kast in de inkomhal vindt u een informatiefiche rond het
afvalbeleid in de GAW.

4.7 Huisdieren
Het houden van huisdieren is in principe verboden. Uitzondering kan worden gemaakt voor
kleine vissen of voor vogels voor zover deze de andere bewoners niet storen en de hygiëne in
uw woning hierdoor niet in het gedrang komt.

4.8 Onderhoud van de woning
U dient zelf in te staan voor kleine herstellingen en onderhoud van de woning en uw terras.
Indien u dit wenst kan u een externe poetsdienst inschakelen. De woonassistent kan u hier verdere informatie over verschaffen.
De ramen van uw woning dient u langs de binnen- en buitenkant zelf te onderhouden.
De buitenkant van de ramen van de gemeenschappelijke delen van de GAW worden 4 keer per
jaar gewassen door een glazenwassersbedrijf. Dit is op kosten van de GAW.
U kunt terwijl, geheel vrijblijvend, ook gebruik maken van hun dienstverlening om de ramen
aan de buitenzijde van uw flat te laten wassen. Hiervoor kan u contact opnemen met de
woonassistent.
De gemeenschappelijke ruimten en tuin worden onderhouden door de GAW.

4.9 Elektriciteit, aardgas en water
Het verbruik van water, elektriciteit en aardgas is niet in de huur van de woning inbegrepen.
Elke assistentiewoning is voorzien van aparte gepersonaliseerde tellers. Op basis van uw teller
ontvangt u maandelijks een factuur van de watermaatschappij en uw energieleverancier.
Bij een verhuis dient de watermaatschappij en de energieleverancier op de hoogte gebracht
te worden. De woonassistent vulde samen met de vorige bewoner hiervoor een officieel overnamedocument in. Op dit document staan de meterstanden van de laatste dag huur van de
vorige bewoner vermeld.
Het verbruik van water, gedurende het schoonmaken en verfraaien van de woning door de
GAW, is op kosten van de nieuwe bewoner.
De woonassistent bezorgt, na aanvulling van uw gegevens, het overnamedocument aan de watermaatschappij en de energieleverancier. U ontvangt een kopie van het overnamedocument
ter bewaring.
OPGELET! Wat betreft elektriciteit en aardgas: via het overnamedocument wordt enkel de
vertrekkende bewoner uitgeschreven. U als nieuwe bewoner dient een nieuw energiecontract af te sluiten met een energieleverancier naar keuze. U dient hiervoor contact op te
nemen met uw energieleverancier. De woonasistent kan u, indien gewenst, hierbij helpen.
Nadat u een nieuw contract heeft afgesloten, ontvangt u hiervan van uw leverancier een bevestigingsbrief. U dient van deze bevestigingsbrief een kopie te bezorgen aan de woonassistent.

5. AANGEBODEN DIENSTEN
Naast een aangepaste huisvesting bieden wij een intern aanbod van facultatieve diensten aan,
om uw zelfredzaamheid te ondersteunen.
Bij aanvang van uw bewoning licht de woonassistent u deze dienstverlening toe. Tevens bevraagt zij u over de diensten waar u gebruik wenst van te maken. U geniet hierbij de grootst
mogelijke keuzevrijheid.

5.1. Zorg
5.1.1 Crisiszorg / 24 uur permanentie
Door de aanwezigheid van het oproepsysteem en de bewegingsbewaking in iedere woning is er
een garantie op crisiszorg.
U kan, via de rode knop van het noodoproepsysteem, 7 dagen op 7 dagen en 24 uur op 24 uur
hulp inroepen. Na uw noodoproep, zal er door een medewerker van het woonzorgcentrum onmiddellijk met u contact opgenomen worden. Eerst gebeurt dit telefonisch, indien nodig zal
de medewerker langskomen om u zo snel mogelijk de gepaste zorg toe te dienen.
5.1.2 Overbruggingszorg
Wanneer u na uw noodoproep en eerste crisiszorg nog hulp nodig hebt, zal een medewerker
van het WZC u deze zorg bieden, tot wanneer u hulp kan krijgen van de thuiszorgdiensten van
uw keuze. Deze overbruggingszorg is een tijdelijke oplossing en kan enkel voor korte tijd door
de GAW verleend worden. De woonassistent kijkt samen met u uit naar een structurele oplossing.
5.1.3 Thuisverpleegkundige
U kan voor uw hygiënische zorgen, hulp bij het aankleden, wondzorg, klaarzetten medicatie...beroep doen op een thuisverpleegkundige. Volgens nood en behoefte te organiseren van 1
keer per week tot 3 keer per dag.
De woonassistent kan u hierover informeren en u helpen bij de opstart. U bent volledig vrij in
de keuze van uw thuisverpleegkundige.
Indien u van thuis uit reeds hulp kreeg van een thuisverpleegkundige, kan deze ook in uw assistentiewoning blijven langskomen.
5.1.4 Huisarts
U kan uw eigen huisarts behouden en hem naar keuze raadplegen en ontbieden.
Wanneer uw huisarts in noodgevallen niet ter beschikking is, gaan wij een huisarts van wacht
raadplegen.
Wij werken ook samen met dokter Segers Christel. Zij is huisarts en is door het woonzorgcentrum aangesteld als Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA).
Zij overlegt regelmatig met de andere huisartsen, directie, verplegend en verzorgend personeel. Zij coördineert het medisch beleid in het woonzorgcentrum, geeft advies en participeert
in de uitwerking van processen.

5.1.5 Medicatie / Apotheek
Indien u dit wenst kan u uw medicatie tijdens de weekdagen gratis laten bezorgen in uw woning. Tijdens het weekend dient u zich te wenden tot de apotheker van wacht.
Wanneer u van deze dienst wenst gebruik te maken, geeft u aan het WZC het mandaat om uw
geneesmiddelen aan te kopen. Wanneer u uw medicatievoorschriften, voorzien van een mutualiteitsklever, vóór 15u bezorgt aan de woonassistent of aan het onthaal, wordt uw medicatie
s’avonds in uw flat afgeleverd door een medewerker van het WZC.
U krijgt dezelfde korting waar u recht op heeft als u de medicatie zelf afhaalt.
De afrekening gebeurt via de maandelijkse verblijfsfactuur.
5.1.6 Gebruik van het bad van het WZC
U kan gebruik maken van de accommodatie van het woonzorgcentrum voor het nemen van een
bad. Kostprijs:
-Bad zonder begeleiding = € 5
U neemt zelfstandig een bad. Een eigen begeleider (familie, thuisverpleegkundige...) kan u
vergezellen.
-Bad met begeleiding van een medewerker van het WZC = € 8
U kan badbonnen aankopen en afspraken voor een bad maken bij de woonassistent of aan het
onthaal van het WZC.

5.1.7 Kapper
Indien u dit wenst kan u gebruik maken van de kappersdienst op het gelijkvloerse verdiep in
het WZC. De kapster werkt enkel op afspraak. U kan zelf een afspraak vastleggen.
De betaling kan gebeuren via de verblijfsfactuur maar u kan ook de kapster contant betalen.
Het telefoonnummer van de kapster, de prijzen en haar aanwezigheid zijn terug te vinden in
de bijlagen achteraan in deze brochure. Tevens hangt dit ook uit aan de deur van het kapsalon.

5.1.8 Voorrangsregel naar het WZC
Indien uw zelfredzaamheid vermindert en de complexiteit van uw zorg toeneemt, geniet u een
voorrangsregeling naar het WZC. Voor een residentiële opname dient u wel te voldoen aan het
RVT-profiel. Dit betekent dat u zwaar hulpbehoevend moet zijn.
Indien u na een ziekenhuisopname, onvoldoende hersteld bent om zelfstandig naar uw woning
terug te keren, krijgt u voorrang in ons centrum voor kortverblijf.

5.2 Daginvulling

5.2.1 Animatieaanbod afdeling 2 in het WZC
De bewoners van de GAW zijn welkom op verschillende animatieactiviteiten die doorgaan op
de open afdeling 2 in het WZC. Wekelijks hangt het animatieaanbod uit in de ad valvas in de
inkomhal van de GAW. Naast de wekelijkse activiteiten worden er ook grotere activiteiten georganiseerd in de cafetaria bv. nieuwjaarsreceptie, modeshow, pannenkoekenbak...
Jaarlijks organiseert de woonassistent een daguitstap.
5.2.2 Eucharistieviering
U bent volkomen vrij in uw filosofische en godsdienstige overtuiging.
Het woonzorgcentrum is christelijk geïnspireerd. Wanneer u dit wenst, kan u elke donderdag
om 10u30 in de stille ruimte van de cafetaria een eucharistieviering bijwonen waar ook uw
familie en vrienden van harte welkom zijn.
5.2.3 Bibliotheek
Wanneer u graag leest kan u een boek ontlenen uit de bibliotheek op het tweede verdiep van
het WZC. Deze is om de 14 dagen op donderdag geopend. Er zijn ook grootletterboeken en
luisterboeken ter beschikking.
5.2.4 Gebruik van ‘t Zaaltje
Op de gelijkvloerse verdieping van de GAW is er een grote gemeenschappelijke ruimte met een
keukenhoek voorzien. Deze ruimte sluit aan op het terras en de tuin. De bewoners kunnen hier
vertoeven en elkaar ontmoeten.
Tevens kunnen de bewoners dit zaaltje reserveren voor familiefeestjes. Voor info en reservatie
kan u terecht bij de woonassistent.
5.2.5 Cafetaria WZC
Als bewoner van de GAW bent u, uw vrienden en familie, welkom in de cafetaria van het WZC.
Deze bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het WZC en is dagelijks geopend van 14u
tot 17u. Een groep van enthousiaste vrijwilligers staat in voor de bediening van dranken, ijsjes
en versnaperingen.
5.2.6 Ligging GAW
Door de centrale ligging van de GAW bereikt u op wandelafstand het centrum van Dendermonde. Daar bevinden zich meerdere kledingwinkels, supermarkten, eetgelegenheden...
U kan gebruik maken van heel wat buslijnen en treinen door de nabije ligging van het station.
Indien u graag wandelt en houdt van de natuur, kan u de ‘Brusselse forten’, een indrukwekkende vijver met een wandelpand, vlot bezoeken.

Misviering

Zaaltje GAW

Cafetaria met
terras

Bibliotheek

5.3 Middagmaal
Elke middag kan u tussen 12u en 12u.30u in de cafetaria van het woonzorgcentrum een middagmaal nuttigen. Het middagmaal bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Het woonzorgcentrum streeft ernaar een gevarieerde, evenwichtige en verse voeding aan te bieden.
Het weekmenu ontvangt u in uw brievenbus.
U dient uw ingevuld weekmenu (met uw bestelling voor de week later) op maandag vóór 12 uur
te bezorgen aan het WZC.
Wijzigingen (annuleren/bijbestellen) voor de dag erna kunnen doorgegeven worden vóór 10 uur.
Wijzigingen voor zaterdag, zondag en maandag kunnen enkel doorgegeven worden op vrijdag
vóór 10 uur. Bestelde maaltijden die niet tijdig geannuleerd worden, zullen aangerekend worden.
Uw familieleden kunnen, indien gewenst, samen met u de maaltijd gebruiken. Hiervoor dient u
vooraf te bestellen. Dieetvoeding is te verkrijgen op doktersvoorschrift. Het is belangrijk dat we
dit voorschrift tijdig ontvangen.
In geval van ziekte of tijdelijke zorgafhankelijkheid kan de maaltijd tegen een meerkost van € 1
bezorgd worden in uw flat.
Kostprijs:

Maaltijd genuttigd in de cafetaria: € 7,5 per persoon

Maaltijd genuttigd door bezoeker in de cafetaria: € 9 per persoon
De afrekening van de maaltijden gebeurt via de maandelijkse verblijfsfactuur.

5.4 Ondersteunende diensten
5.4.1 Was
U kan uw persoonlijke was zelf doen. In de badkamer van uw flat hebt u de mogelijkheid om
een wasmachine en condensatiedroogkast te plaatsen. De aansluitingen zijn daar voorzien.
U kan er ook voor kiezen om uw was uit te besteden aan onze externe wasserij waar wij mee
samenwerken. Wanneer u van deze dienst wenst gebruik te maken kan de woonassistent u verder helpen. In de bijlagen van deze brochure vindt u de procedure en prijslijst.

5.4.2 Versturen brieven
Brieven die u wenst te versturen kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus van de inkomhal van de GAW. U kan deze ook afgeven aan het onthaal in het woonzorgcentrum, waar u ook
postzegels kan verkrijgen.

5.4.3 Woonassistent
De woonassistent staat in voor het beheer van de wachtlijst en het onthaal van nieuwe bewoners. Zij is het aanspreekpunt voor alle vragen en problemen rond zorg en wonen. Zij verleent
op uw verzoek advies aangaande de coördinatie van de zorg- en dienstverlening.

Mevrouw Tondeurs Isabelle is te bereiken in het woonzorgcentrum tussen de kantooruren, behalve op woensdag– en vrijdagnamiddag, op het telefoonnummer:

052/22.39.11 of 052/37.89.90
Haar bureel bevindt zich in de inkomhal op de gelijkvloerse verdieping. Bij afwezigheid mag u
uw vragen richten aan Mevrouw Inge Van der Burght, kwaliteitscoördinator.

5.6 De Was

6. COMMUNICATIEKANALEN

Vanaf het eerste contact streven wij naar een zo open mogelijke communicatie. De dagelijkse
bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de woonassistent zijn hierbij een troef. Daarnaast
bieden wij u ook nog andere communicatiekanalen aan.

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 van het WZC 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.

Wij zien opmerkingen, suggesties en klachten als een kans
om onze aanpak te verbeteren...Op die manier werken we
samen aan een kwalitatieve dienstverlening.

6.2 Gebruikersraad
Vier keer per jaar organiseert de woonassistent een gebruikersraad die doorgaat in de ontmoetingszaal van de GAW op de gelijkvloerse verdieping. U en uw familie worden hierop uitgenodigd. U ontvangt een uitnodiging in de bus, tevens hangt dit ook uit op de ad valvas in de
inkomhal.
Tijdens deze bijeenkomst kan u advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking
hebben op de algemene werking van de groep van assistentiewoningen.
U kan agendapunten indienen bij de woonassistent. Zij maakt van elke gebruikersraad een
verslag op, dat u bezorgd wordt in uw brievenbus.

6.3 ’t Krantje
Om u goed te informeren ontvangt u per seizoen een informatiekrantje, intern uitgegeven
door het woonzorgcentrum. Via dit krantje willen we u informeren over de planning van de
activiteiten, de jarigen, de nieuwe bewoners, de pastorale kalender, de voorbije activiteiten ...

7. FINANCIEEL
7.1 Kostprijs
De dagprijs per woning, ongeacht bewoond door een of twee personen, bedraagt :


1-kamerwoning 62m² = € 36,95/dag



2-kamerwoning 75m² = € 40,87/dag

In de dagprijs zijn inbegrepen:







Huur woning
Onderhoud gemeenschappelijke ruimten (gangen, sanitair, ontmoetingsruimte, technische lokalen) deuren, sloten
Elektriciteits– en verwarmingskosten van de gemeenschappelijke lokalen
Onderhoud tuin, lift
Brandverzekering gebouw en inboedel
Onroerende voorheffing

Dienstverlening inbegrepen











Permanente oproepmogelijkheden in noodsituaties
Garantie op crisis– en overbruggingszorg
Vrijblijvende deelname aan animatieactiviteiten van het WZC
Levering medicatie
Brieven bezorgen aan de post
Gebruik van ontmoetingsruimte ‘t Zaaltje
Verwijdering glas, papier, restafval en PMD
Glasgordijnen reinigen 1 x per jaar
Aanwezigheid en dienstverlening van de woonassistent. Zij verleent
op uw verzoek advies aangaande de coördinatie van de zorg- en
dienstverlening

Kosten niet-inbegrepen in de dagprijs:










Meubilering en inboedel van de woning
Nutsverbruik: water, elektriciteit en aardgas
Aansluitings-,abonnement– en gesprekskosten, telefoon, tv en internet.
Medische, paramedische en farmaceutische kosten
Poetsdienst, gezins– en bejaardenhulp, thuisverpleging...
Persoonlijk te betalen taksen en belastingen
Onderhoud en kleine herstellingswerken aan de woning
Verwijderen van afvalfractie zoals grof vuil, wit en bruin goed
Familiale verzekering
Dienstverlening niet-inbegrepen







Middagmaal in de cafetaria van het woonzorgcentrum
Was door externe wasserij
Kapper
Glazenwasser
Bad in het WZC met of zonder begeleiding

7.1.1 Huurwaarborg
Bij aanvang van de opname vragen wij u om een huurwaarborg van 30 keer (1 maand) de dagprijs te betalen. Dit bedrag dient op een geblokkeerde en gepersonaliseerde huurwaarborgrekening geplaatst te worden bij uw eigen bank.
Deze huurwaarborgsom dient alleen ter uitvoering van de bepalingen van de opnameovereenkomst of om eventuele schadevergoeding voor opzettelijk veroorzaakte schade te betalen.
Bij het beëindigen van de huur van de assistentiewoning, zal deze waarborgsom samen met de
intresten aan u of uw rechthebbenden teruggegeven worden.

7.1.2 Brandverzekering
Uw persoonlijke bezittingen zijn tegen brand en aanverwante risico’s (stormschade, glasbreuk,
en waterschade) verzekerd, met afstand van verhaal tegenover de bewoners. Als berekeningsbasis wordt er 12.500 euro per bewoner gehanteerd als verzekerd kapitaal ‘persoonlijke inhoud bewoners’.
In de uitbatingspolis zijn de bewoners onderling derden en aldus is hun aansprakelijkheid
t.o.v. andere bewoners gewaarborgd. De franchise (vrijstelling) ligt op 250 euro.
Onder dit bedrag wordt de schade niet voor rekening van de verzekeraar genomen.
U kan desgewenst zorgen voor een aanvullende verzekering voor kostbare bezittingen bewaard
in uw woongelegenheid.

7.2 De verblijfsfactuur
Maandelijks wordt er een verblijfsfactuur opgemaakt.
Deze wordt u bezorgd in uw postbus in de inkomhal van de GAW.
Hierop wordt aangerekend:

Het aantal dagen verblijf van die maand

Een gedetailleerde opsomming van al de extra kosten die, indien u van deze diensten
wenst gebruik te maken, bovenop de dagprijs worden aangerekend : de verbruikte maaltijden, de afrekening van de apotheek, was, kapper...
De factuur dient betaald te zijn binnen de 10 dagen na factuurdatum.

7.3 Domiciliëring
Wij geven de voorkeur aan betaling van de verblijfsfactuur via domiciliëring.
Met een domiciliëring laat u de GAW toe om de inning van uw verblijfsfactuur rechtstreeks
met uw bank te regelen. Uw factuur wordt dan automatisch betaald zonder dat u zelf de betaling moet verrichten. Hiervoor dient u een mandaat te tekenen.
U kan zich hiervoor wenden tot de woonassistent.

7.4 Opzeg huur
De overeenkomst die u aangegaan bent, is er een van onbepaalde duur. U kan de huur
schriftelijk, aangetekend of door ondertekening voor ontvangst opzeggen.
Wanneer u dit in uw eerste maand van uw verblijf doet, dient u een opzegtermijn van 7 dagen in acht te nemen. Wanneer u opzegt na uw eerste maand verblijf, dient u 30 dagen opzegtermijn in acht te nemen.
De dagprijs blijft gedurende de volledige periode van de opzegtermijn verschuldigd, ongeacht uw aanwezigheid. Indien de assistentiewoning ontruimd en opnieuw herbewoond wordt
binnen de opzegtermijn, wordt de dagprijs vanaf dat moment niet meer aangerekend.
Indien uw zelfredzaamheid zodanig verminderd is en u er voor kiest om een kamer te betrekken in het WZC, dient u uw overeenkomst met de GAW op te zeggen. Bovengenoemde
regels gelden ook hier.

8. SLOT

Beste bewoner,

Wij weten dat de overgang van het eigen vertrouwde milieu naar de onbekende
wereld van een assistentiewoning 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 de woonassistent
aan te spreken. Zij zal u graag te woord staan en u verder helpen.
Wij hopen dat dit voor u de aanzet is tot een veilig en geborgen thuisgevoel!

Directie en medewerkers

7. FINANCIEEL7.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Plattegrond flat
Bijlage 2: Kostprijs was/procedure
Bijlage 3: Prijzen kapsalon
Bijlage 4: Handleidingen gebruik toestellen
Bijlage 5: Wie doet wat in het WZC

BIJLAGE 1: Grondplan 1- kamerflat

Grondplan 2- kamerflat

BIJLAGE 2: Procedure / kostprijs was door de externe wasserij

Procedure was

U kan uw persoonlijke was zelf doen. In de badkamer van uw flat hebt u de mogelijkheid om
een wasmachine en condensatiedroogkast te plaatsen. De aansluitingen zijn daar voorzien.
U kan er ook voor kiezen om uw was uit te besteden aan onze externe wasserij waar wij mee
samenwerken. Wanneer u van deze dienst wenst gebruik te maken kan de woonassistent u verder helpen. U vindt hieronder alvast informatie over de procedure.
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 verblijf in de flat
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 daaropvolgend wordt uw gereinigde was afgeleverd samen met een leveringsbon waarop elk apart stuk
staat vermeld ter controle door onze diensten.
Onze medewerkers bezorgen de gereinigde was in uw flat.
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.
Deze prijzen, hier vermeld, 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.

Kostprijs was
Borg waszakje

€ 8,708

Barcodelabel per kledingstuk

€ 0,657

Aangebracht door de wasserij

Kledingstuk

Stukprijs

Kledingstuk

Stukprijs

Onderhemdje

€ 0,640

T-shirt

€ 1,108

Onderbroek/Slip

€ 0.,640

Polo

€ 1,108

Bh

€ 1,069

Hemd

€ 2,263

Blouse

€ 2,263

Nachtkleed

€ 1,679

Rok

€ 2,263

Pyjamavest

€ 1,496

Broek

€ 2,263

Pyjamabroek

€ 1,496

Kleed

€ 2,538

Kamerjas

€ 2,263

Trui/Sweater

€ 2,263

Gilet

€ 2,263

Sok per stuk

€ 0,453

Trainingsbroek

€ 1,468

Zakdoek

€ 0,373

Trainingsvest

€ 1,468

Handdoek

€ 0,503

Short/Bermuda

€ 2,263

Badhanddoek

€ 0,522

Handschoen per stuk

€ 1,833

Sjaal

€ 2,263

Washandje

€ 0,353

Jas/Jack

€ 2,538

Onderhoud waszakje

€ 0,731

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 verantwoordekijkheid.

BIJLAGE 3: 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 4: Handleidingen gebruik toestellen
Personenalarm Caveo

Rode knop = ALARM
Wanneer je hierop drukt komt de verpleegkundige van het woonzorgcentrum langs.
Dit is UITSLUITEND te gebruiken in gevallen van nood.
Groene knop = ALARM ANNULEREN
Bv. je hebt per ongeluk op de rode knop gedrukt, door onmiddellijk de groene knop
in te drukken, wordt het alarm geannuleerd.
Gele knop = BEWEGINBGSMELDER van het welzijnsalarm AAN- of UITZETTEN
Wanneer het welzijnsalarm AAN staat zie je op het display een huisje verschijnen.
Wat is een welzijnsalarm?
In de badkamer bevindt er zich een bewegingsmelder. Wanneer deze geactiveerd wordt, zal
deze elke beweging registreren in de badkamer. Wanneer binnen een periode van 12 uur geen
beweging gedetecteerd werd in de badkamer, zal het CAVEO personenalarm automatisch een
noodoproep creëren. De verpleegkundige van het woonzorgcentrum krijgt automatisch een
alarmsignaal en zal langskomen.
Dit welzijnsalarm is standaard bij iedereen uitgeschakeld! Op vraag van de bewoner(s) kan dit
geactiveerd worden. Hiervoor is een programmatie nodig. Je kunt dit aanvragen bij de woonassistent of bij de kwaliteitscoördinator.
Van zodra dit welzijnsalarm geprogrammeerd is, verschijnt er op het venstertje van de CAVEO
een tekeningetje in de vorm van een huisje. Dit betekent welzijnsalarm AAN. Wanneer je bv.
op vakantie gaat voor een aantal dagen, dan kan je op de gele knop drukken en het welzijnsalarm UIT zetten.

Glaskeramische kookplaat

Dampkap

BIJLAGE 5: Wie doet wat in het woonzorgcentrum
Bel steeds het centraal nummer en vraag naar de juiste persoon op

052/ 22.39.11
(24u/24u en 7d/7d te bereiken)

WOONASSISTENT Groep van Assistentiewoningen (GAW)
en opnameverantwoordelijke / seniorenconsulent woonzorgcentrum

TONDEURS ISABELLE

052/ 22.39.11 of 052/ 37.89.90

isabelle.tondeurs@fracarita.org
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00u tot 16.30u
woensdag en vrijdag : van 08.00u tot 12.00u
Wat: -Aanspreekpunt voor alle vragen van de bewoners van de GAW
-Coördinatie en advies bij opstart van thuiszorg
-Beheer van wachtlijst en opname van nieuwe bewoners
-Melden mankementen
-Reserveren gemeenschappelijk zaaltje
-Gebruikersraad: voorzitten, verslaggeving, doorgeven agendapunten
Bij afwezigheid van de woonassistent kan u zich wenden tot de kwaliteitscoördinator Mevr. Van der
Burght Inge.
ALGEMENE ADMINSTRATIE
Wie: Mevr. MOENS ANN - ann.moens@fracarita.org
Wat: -Vragen met betrekking tot verblijfsfactuur
-Bekomen van postzegels, badbon, posten brieven
-Annuleren, bestellen van warme maaltijden
-Afgeven voorschrift medicatielevering

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN
Wie: Mevr. VERDICKT MARLEEN - verdiep 2 marleen.verdickt@fracarita.org
Mevr. CLEEMPUT MIET - verdiep 1
Mevr. FIERENS KATRIEN –verdiep 0

miet.cleemput@fracarita.org
katrien.fierens@fracarita.org

Wat: -Vragen met betrekking tot noodoproep
-Vragen met betrekking tot zorg/verpleging/medicatie

KWALITEITSCOORDINATOR

Wie: Mevr. VAN DER BURGHT INGE – inge.van.der.burght@fracarita.org
Wat: -Klachten en suggesties
-Vragen/problemen/defecten elektronische badge/sleutel
-Reserveren gemeenschappelijk zaaltje
-(De)activeren bewegingsmelder
-Info en demo m.b.t. noodprocedures

ZORGCOÖRDINATOR
Wie: Mevr. CHARLOTTE VERBEECK – charlotte.verbeeck@fracarita.org
Wat: -Coördinatie zorgdepartement
-Stimuleren innovatie in de zorg

DIRECTIE

Wie: Dhr. VERMOESEN JOHAN – Johan.vermoesen@fracarita.org
In geval van afwezigheid van de directie kan u zich wenden tot Mevr. Verbeeck Charlotte

MELDING VAN PANNES OF DEFECTEN
(lift – waterlek – elektriciteit - sleutels,...)
Bel het centrale nummer 052/ 22. 39. 11
Dit nummer is 24u/24u en 7d/7d bereikbaar!
Onze administratieve medewerker of de verpleegkundige van dienst zal u onmiddellijk verder helpen en de nodige procedures opstarten.
(ONVERWACHTE) AFWEZIGHEID van 24u
In geval van een (onverwachte) afwezigheid van 24 uur (opname ziekenhuis, verlof …)
gelieve uw afwezigheid te melden aan de woonassistent of verpleegkundige van dienst in het woonzorgcentrum  telefonisch op het nummer 052 /22 39 11 (24u/24u en 7d/7d).
Idem bij terugkeer naar de flat.
Dit wordt gevraagd in het kader van de brandprocedure. Dagelijks dienen er correcte brandweeraanwezigheidslijsten afgedrukt te worden.

