Inlichtingen en reserveren:
Kortverblijf kan, afhankelijk van de beschikbaarheid,
onmiddellijk vastgelegd of op voorhand gereserveerd worden.
Pas na ondertekening van de interne afsprakennota en
opnameovereenkomst en het overmaken van de waarborg is de
opname in het kortverblijf definitief.

Erkenningsnummers ROB: PE 032 RVT: VZB 2210
CKV: KPE 032

Voor inlichtingen en reservatie kan u contact opnemen met:

Tondeurs Isabelle – Opnamecoördinator
- Rechtstreeks telefoonnummer:

052/37.89.90

(tijdens de kantooruren, niet op woensdag- en vrijdagnamiddag)

-Algemeen telefoonnummer: 052/22.39.11
-Email: isabelle.tondeurs@mariatroon.broedersvanliefde.be
-Website: www.mariatroon.be
Of bij afwezigheid met:
Van Der Burght Inge – Kwaliteitscoördinator
-Algemeen nummer: 052/37.89.89
(tijdens de kantooruren 09u30-16u30)

-E-mail: inge.vanderburght@mariatroon.broedersvanliefde.be
Bij reservatie dient u volgende documenten mee te brengen:
-Kopie van de identiteitskaart
-2 kleefbriefjes van de mutualiteit
-Katz-schaal (document in te vullen door de (huis)arts of
thuisverpleegkundige)
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CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF
Zuidlaan 24
9200 Dendermonde

052/22.39.11
www.mariatroon.be
Woonzorgcentrum Mariatroon beschikt over 6
eenpersoonskamers kortverblijf.
BEHEER : vzw ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE

Wat is kortverblijf ?

Dienstverlening

Tijdelijke opvang voor ouderen die zorg of toezicht nodig
hebben binnen een woonzorgcentrum.
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een opname
in een kortverblijf zijn:

Tijdens het verblijf kan de oudere, net als de andere
residentiële bewoners, gebruik maken van dezelfde zorg- en
dienstverlening van het woonzorgcentrum.

-Tijdelijke stijgende zorgnood die door de thuiszorg niet kan
opgevangen worden
-Afwezigheid van de mantelzorger door ziekte
-Adempauze of vakantieperiode van de mantelzorger
-Een herstelperiode na een ziekenhuisopname
-Tijdens crisissituaties

Praktisch

Voor wie ?
Voor zorgbehoevende ouderen vanaf 65 jaar.
Ook personen met dementie komen in aanmerking.
Zij kunnen opgenomen worden op een daarvoor aangepaste
afdeling.

Duur van de opname
In een centrum voor kortverblijf kan u in elke voorziening
maximum 90 dagen per jaar verblijven. Deze 90 dagen kunnen
met een minimum van 14 dagen en een maximum van 60 dagen
na elkaar, verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden.
Aankomst en vertrek gebeurt in overleg met de
opnameverantwoordelijke.
Er is geen ontslag mogelijk op vrijdag en zaterdag.
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-Uw eigen huisarts kan u medisch blijven begeleiden.
-Er zijn geen vaste bezoekuren.
-U dient zelf te voorzien in kledij, handdoeken en toiletgerief

Kostprijs standaard eenpersoonskamer
Dagprijs = 62 euro
Inbegrepen

Niet-inbegrepen

-Huisvesting in een
gemeubelde kamer,
inclusief gebruik koelkast,
tv en bedlinnen.
-Maaltijden en water
-Verzorging en verpleging
-Incontinentiemateriaal
-Animatie

-Persoonlijke was
-Medicatie
-Doktersprestaties,
ziekenhuisopname en
onderzoeken
-Kapper en pedicure
-Telefoonkosten

Informeer bij uw mutualiteit voor een financiële
tussenkomst voor uw kortverblijf!

