
                       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



                       

 

       Dagprijs: € 46,30 

éénpersoonskamers voor 

kortverblijf en vast verblijf 

 

 

Inbegrepen: 

 Verzorging en verpleging (24u/7d) 

 Maaltijden 

 Incontinentiemateriaal 

 Was en strijk (niet inbegrepen voor kort verblijf) 

 Handdoeken en washandjes (niet inbegrepen voor kort verblijf) 

 Ergotherapie en kinesitherapie 

 Animatie (uitgezonderd van uitstappen, verbruik cafetaria,…) 

 

Niet inbegrepen: 

 Dokterskosten 

 Medicatie 

 Sondevoeding en bijvoeding 

 Verzorgingsproducten (lotion, douchegel,…) 

 Huur koelkast (6 euro/maand) 

 Huur televisie (3 euro/ maand) 

 Droogkuis 

 Kapper 

 Manicure en pedicure 

 
 

 Bij opname vragen wij een voorschot op de dagprijs, gelijk aan  

30 x de dagprijs (momenteel 1389 €) 
 

Nuttige info: 

Kortverblijf: U heeft recht op tussenkomst vanuit uw mutualiteit. Bevraag u bij uw ziekenfonds.  

Definitief verblijf: U heeft recht op de residentiële tegemoetkoming en eventueel bijkomend pensioen Hulp aan Bejaarden. 

Bevraag u bij uw ziekenfonds. 

Het voorschot wordt na stopzetting van het contract op het einde van de daaropvolgende maand teruggestort, indien alle 

afrekeningen  van de dokter-, apotheker- en kapperskosten, … in orde gebracht werden. 

 



                       

 

Wat meebrengen bij opname? 

- Voldoende kledij voor ongeveer 10 dagen 
Alle kledij dient gelabeld te worden! 

 Ondergoed 
 Boven kledij (eventueel wisselen per seizoen) 
 Slaapkledij 
 Kamerjas/badjas 
 Kousen/panty’s 
 Zakdoeken 
 Gemakkelijke schoenen 
 Pantoffels 
 Een jas 

- Toiletgerief 
 Verzorgingsproducten (douchegel, lotion,…)  

Een stuk zeep wordt om hygiënische redenen hier niet gebruikt 
 Toiletzak 
 Borstel/kam 
 Scheerapparaat  
 Deodorant/ Parfum 
 Tandenborstel 
 Handdoeken en washandjes ( enkel kort verblijf) 

- Kleine wasmand (tot de kledij gelabeld is of kort verblijf) 
- Medicatie 

 Voor diabetici: persoonlijke glucometer 
 Rest medicatie (Gelieve de medicatie in de blisters te bewaren) 
 Attesten terugbetaling van medicatie 

- Documenten 
 Een blad met klevers van de mutualiteit 
 Identiteitskaart 

- Eventueel: persoonlijke voorwerpen 
 Foto’s 
 Kaders 
 Indien eigen zetel, gelieve dit op wieltjes te zetten 

- Hulp- en comfortmiddelen 
 Kruk 
 Rollator 
 Rolstoel 
 … 

- TV (toestel niet ouder dan 5 jaar) zie instructie onthaalbrochure 
- Koelkast (toestel niet ouder dan 5 jaar) zie instructie onthaalbrochure  



                       

 

 

 

 CONTACTGEGEVENS 
       

      v.z.w. Woonzorgcentrum    

      Onze-Lieve-Vrouw          

      Gasthuisstraat 57-62   

      1760 Roosdaal 

 

 

 

 

DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN 

Mevr. Gochet Evelyn 

Mevr. Moreau Veronique 

Mevr. De Bolle Iris 

Mevr. Baeyens Leen 

Dienst A0 

Dienst A1 

      Dienst C0/C1 

Dienst BW 

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Dhr. Rooryck F. 054/33 27 00 
 

DE VERANTWOORDELIJKE BEWONERSZORG 

Mevr. Meganck Veerle 

Mevr. Bruyland Nathalie 

054 / 33 27 00 

054 / 33 27 00 

 

 

DE COORDINERENDE ARTSEN 

Dr. Deman 

Dr. Van Der Donckt 

054/33 45 63 

054/25 10 71 

 

 

 

 

 

 

 

                


