De Kro n
WEL ZIJNSVERENIGING

Sint-Gillis-Waas

OPNAMEPROCEDURE
Een opname in het centrum voor kortverblijf wordt
altijd vooraf gegaan door een opnamegesprek.
De sociaal verpleegkundige licht je dan in over de
dienstverlening, de voorwaarden en de praktische
organisatie van je opname. Alle info kan je nalezen in
de interne afsprakennota die je ontvangt.
De opname- en ontslagdata,
de prijs, de opzeg- en
annuleringsvergoeding
staan vermeld in de
schriftelijke overeenkomst
die je ondertekent. De
sociaal verpleegkundige
verzamelt ook de nodige
informatie om
een goede zorgverlening mogelijk te maken.

CONTACT
Wens je graag nog een woordje uitleg?
Dan kan je steeds terecht op volgend adres,
dit na telefonische afspraak of via onderstaand
e-mailadres:
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 14 60 / www.sint-gillis-waas.be
Carine Thyssen
03 727 14 63
carine.thyssen@welzijnsvereniging.be
Els Pauwels
03 727 14 89
els.pauwels@welzijnsvereniging.be
Katrien Van Oevelen
03 727 14 74
katrien.vanoevelen@welzijnsvereniging.be

Laatste aanpassing: 01-01-2021
V.U.: Maaike De Rudder (voorzitter), Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Kortverblijf

Welkom
Een centrum voor kortverblijf ondersteunt de thuisen mantelzorg door tijdelijk opvang en verzorging
aan te bieden aan valide en zorgbehoevende
ouderen, vanaf 65 jaar.
Het kortverblijf maakt deel uit van het
woonzorgcentrum De Kroon en biedt dezelfde
diensten aan: verblijf, verpleegkundige
verzorging, animatie- en ontspanningsactiviteiten,
psychosociale ondersteuning en sociale contacten
met andere bewoners.
De doelstelling is steeds een terugkeer naar de
thuissituatie. De sociaal verpleegkundige kan je
helpen om je terugkeer naar huis voor te bereiden.

VERBLIJFPERIODE
Een verblijf kan variëren van enkele dagen
tot enkele weken met een maximum van 60
opeenvolgende dagen. In een periode van een jaar
kan je maximum 90 dagen opgenomen worden in
een kortverblijf.

ZORGAANBOD
Op iedere dienst staat een zorgteam voor je klaar,
dat is samengesteld uit een hoofdverpleegkundige,
verpleeg- en zorgkundigen, een animator,
schoonmaakmedewerkers en logistieke
medewerkers. Je medische zorg wordt verder
behartigd door je huisarts.
Het woonzorgcentrum De Kroon heeft ook een zeer
actieve vrijwilligerswerking om de cliëntgerichte
service te verhogen.

ACCOMMODATIE

Het centrum voor kortverblijf is bereikbaar via ingang 3
van het woonzorgcentrum De Kroon. De 7 ruime kamers
bevinden zich op de afdeling Linde (dienst 3) en de
afdeling Mimosa (dienst 4). Ze zijn volledig ingericht
met aangepast meubilair en beschikken over een eigen
sanitaire cel met toilet en lavabo.
De afdeling heeft een badkamer met een aangepast
ligbad. Je kan ook gebruik maken van het kapsalon en de
gemeenschappelijke ontspanningsruimte.

KOSTPRIJS
De dagprijs bedraagt € 63,49 per dag*.
* Deze prijs is inclusief bouwforfait.
Het bouwforfait bedraagt € 5,19 per dag per persoon en
wordt in mindering gebracht op de verblijfsfactuur.

VOLGENDE ZAKEN ZIJN INBEGREPEN
• Bemeubelde kamer
• Verzorging 24/24 uur
• Aangepaste, huisbereide maaltijden
• Drank bij de maaltijden (water, limonade of tafelbier)
• Drinkbaar water
• Koffie of thee ’s namiddags
• Animatie
• Incontinentiemateriaal
• Toiletzeep, shampoo en tandpasta
• Wassen van bedlinnen
• Schoonmaak van het woonzorgcentrum met
inbegrip van je kamer
• Tv
• Kroonkanaal : intern informatiekanaal

VOLGENDE ZAKEN ZIJN NIET INBEGREPEN
• Raadpleging (huis)arts
• Kinesi-, ergo-, logotherapie
• Kapper, pedicure, manicure
• Droogkuis
• Hospitalisatiekosten
• Persoonlijke verzekering van de bewoner
• Wisselstroommatras en motor, looprek,
krukken, bril, prothesen….
• Kosten voor hulpmiddelen voor het gedeelte
dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering
FACULTATIEVE KOSTEN
• Huur telefoon en gesprekken
• Flessen drank buiten de maaltijden
• Bijvoeding, voedingssupplementen
• Sondevoeding; als hoofdvoeding een korting
op de dagprijs
• Medicatie
• Verzorgingsmateriaal niet gedekt door
RIZIV-forfait
• Persoonlijke aankopen bijv. toiletartikelen

