Kostprijs
Dagprijzen
- € 52,70 per dag
Inbegrepen in de prijs
Verzorging en verzorgingsmateriaal
Incontinentiemateriaal
Basispakket hygiënische producten
Maaltijden en daarbij horende drank
Flessen water
Het onderhoud van de kamer
Animatie-activiteiten
Kinesitherapie
Het wassen van het bedlinnen
Tv– en radiodistributie

Contactpersonen
Voor bijkomende informatie kunt u steeds
contact opnemen met

Kortverblijf

Mevrouw Sophie Warlop,
Sociale dienst
Mevrouw Valerie Vandamme,
Directeur zorg

ELKE WERKDAG TUSSEN 8U30 EN 17UUR

Bij bezoek aan de voorziening,
is het best om een afspraak te maken
zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken.

Niet inbegrepen in de prijs
Bezoeken van de huisarts
Geneesmiddelen
Persoonlijke was
Haar– en voetverzorging
Niet in de maaltijd inbegrepen drank en
voeding
Andere kosten die het WZC voorschiet in
naam van de bewoner

Vzw De Groene Verte
Woon en zorg
Kouterstraat 46 - 8650 Merkem
Tel: 051/54 45 30

Bepaalde ziekenfondsen voorzien een
tussenkomst in de verblijfskosten bij
kortopvang van de ouderen.

Fax: 051/54 58 37
E-mail: info@degroeneverte.be

Een initiatief van
Cassiers
Vzw DeVzw
Groene
Verte

Woon– en zorgcentrum
woon en zorg
Cassiers
7de Geniestraat 3
Kouterstraat
46
8650 Houthulst
T 051/70
81 Merkem
90 - F 051/ 70 81 99
8650
E-mail info@wzccassiers.be

Algemeen

Accommodatie

Dienstverlening

In het woonzorgcentrum De Groene Verte is er

Een kamer voor kortverblijf wordt beschouwd

ook kortopvang mogelijk.

als een volwaardige kamer van het woonzorg-

Een cafetaria en lounge

centrum. Iedere kamer is bemeubeld en voor-

Gezellige woonkamers

Deze dienst is een antwoord op een steeds

zien van een sanitaire cel met wastafel en

Een kapsalon

groeiende vraag naar een tijdelijke opvang

toilet.

Een kapel waar gebedsmomenten en

van thuiswonende ouderen.

Ook is er voorzien:

eucharistievieringen wekelijks worden
Iedere kamer is ook uitgerust met:

georganiseerd

Kortopvang is bedoeld om de familieleden of

Een oproepsysteem

Kinesitherapie met oefenzaal

kennissen, die voor de thuiszorg instaan,

TV distributie en radio-aansluiting

Tuin met zonneterras

tijdelijk te ontlasten. Na de korte opvang

Mogelijkheid tot telefoonaansluiting

(max. 60 dagen) gaat de oudere terug
naar huis.
De directie en de medewerkers kunnen heel
soepel inspelen op deze vorm van
dienstverlening.

Bezoek

De oudere die van kortverblijf gebruik maakt,
geniet van alle diensten die ter beschikking
gesteld worden van de andere bewoners:

Ons huis wil een open-huis zijn en stelt zich

Verpleegkundige en paramedische zorgen,

gastvrij op. Iedere bezoeker is welkom van

maaltijden, animatie, badinstallatie, onderhoud

8u30 tot 21uur.

van de kamer, ...

