De Kro n
WEL ZIJNSVERENIGING

Sint-Gillis-Waas

DIENSTEN
Het woonzorgcentrum
heeft vier diensten,
verspreid over
twee gebouwen
op een mooie,
seniorvriendelijke
campus.
DIENST 1
Anjer: Afdeling met een aangepaste opvang en
zorg voor personen met dementie, binnen een
gesloten leefruimte.
DIENST 2
Amaryllis: Afdeling voor valide en zorgbehoevende
ouderen.
Anemoon: Afdeling met een aangepaste opvang en
zorg voor ouderen die nood hebben aan een meer
gestructureerde vorm van zorgverlening. Het is een
halfopen afdeling met een ruime leefruimte.

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

DIENST 3
Linde-Laurier-Lijsterbes: Afdelingen voor
valide en zorgbehoevende ouderen.
Op de afdeling Linde zijn er drie kamers kortverblijf.
DIENST 4
Mimosa-Moerbei-Magnolia: Afdelingen voor
valide en zorgbehoevende senioren.
Laatste aanpassing: 01-01-2019

Op de afdeling Mimosa zijn er vier kamers kortverblijf.

V.U.: Pascal Buytaert (voorzitter), Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Welkom
Het woonzorgcentrum De Kroon wil een warme
thuis zijn en zorg bieden aan 160 - voornamelijk
zorgbehoevende - ouderen. Op een respectvolle
manier trachten de zorgteams tegemoet te komen
aan je fysieke en psychosociale noden. Jouw familie
en hulpverleners blijven een belangrijke partner in
jouw zorg.

OPNAMEPROCEDURE
Je moet je steeds inschrijven op de algemene
wachtlijst via de Welzijnsvereniging, wat mogelijk
is vanaf de leeftijd van 60 jaar. De sociaal
verpleegkundige informeert je deskundig over
de werking van de wachtlijst en de diverse
woonvormen voor ouderen.
De sociaal verpleegkundige coördineert het
onthaal en de opname. Zij informeert je over
het zorgaanbod en zal samen met jou alle
verzorgingsaspecten overlopen. Zij maakt een
financieel verslag op.

ZORGAANBOD
Op elke dienst staat er een zorgteam
voor je klaar, dat is samengesteld uit een
hoofdverpleegkundige, verpleeg- en zorgkundigen,
een kinesiste, een ergotherapeute, 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.

KOSTPRIJS
Dienst 1 - Dienst 2
Inwoners eigen gemeente
Inwoners vreemde gemeente

| € 55,00 per dag
| € 55,00 per dag

Dienst 3 - Dienst 4
Inwoners eigen/vreemde gemeente | € 58,00 per dag*
Echtparen eigen/vreemde gemeente | € 92,80 per dag*
* Deze prijzen zijn exclusief bouwforfait. Het forfait
bedraagt € 5,00 per persoon, maar is niet ten laste van
de bewoner.
VOLGENDE ZAKEN ZIJN INBEGREPEN
• Verzorging 24/24 uur
• Bemeubelde kamer
• Aangepaste, huisbereide maaltijden
• Drank bij de maaltijden (water, limonade of
tafelbier)
• Drinkbaar water
• Koffie of thee ’s namiddags
• Kinesi-, ergo-, logotherapie, (mits
doktersvoorschrift) enkel voor bewoners met
RVT-erkenning
• Animatie
• Advies van een diëtiste
• Incontinentiemateriaal
• Toiletzeep, shampoo en tandpasta
• Wassen van bedlinnen
• Schoonmaak van het woonzorgcentrum en uw
kamer
• Kroonkanaal: intern informatiekanaal

VOLGENDE ZAKEN ZIJN NIET INBEGREPEN
• Raadpleging (huis)arts
• Kinesi-, ergo-, logotherapie enkel voor
bewoners met ROB-erkenning
• 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
• Telefoon
> Dienst 1 en Dienst 2: factuur Proxiumus
> Dienst 3 en Dienst 4: € 20,00 / maand
• Huur tv: €0,40 (32”)
• Flessen drank buiten de maaltijden
• Bijvoeding, voedingssupplementen
• Sondevoeding als hoofdvoeding een korting
op de dagprijs
• Medicatie
• Verzorgingsmateriaal niet
gedekt door RIZIV-forfait
• Labelen van persoonlijke
kledij: € 80,00
• Wassen van persoonlijke
kledij : € 1,00 per dag
• Persoonlijke aankopen
bijv. toiletartikelen

