Inschrijving
Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan pas na inschrijving op de
wachtlijst. Dit kan ook gebeuren uit voorzorg.
De plaats op de wachtlijst wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem. Hierbij zijn volgende criteria van belang:
 mate van dringendheid van de opname;
 belangen in de gemeente;
 mate van zorgbehoevendheid.
De aanvrager met het hoogst aantal punten komt bovenaan de
wachtlijst te staan. Bij aanvragers met eenzelfde aantal punten is de
aanvraagdatum doorslaggevend.
Indien na de inschrijving één van bovenstaande criteria wijzigt, is het
belangrijk om dit door te geven.
De maatschappelijk werker neemt contact op zodra er een kamer vrij
is waarvoor een kandidaat-bewoner in aanmerking komt. Vanaf dan
kan het snel gaan. Indien de bewoner wenst te verhuizen naar het
woonzorgcentrum, worden alle verdere afspraken gemaakt.
Enkele weken na de verhuis volgt een gesprek samen met alle teamleden en de huisarts om het verblijf in het woonzorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken.

Meer informatie:
Liesbeth Paredis
015 31 49 31
liesbeth.paredis@zbrivierenland.be

Welkom in
Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth
Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in het centrum van Sint-KatelijneWaver wil een thuis bieden aan 92 zorgbehoevende ouderen. Een
team van personeelsleden staat dag en nacht klaar voor een prima
verzorging.
Het woonzorgcentrum heeft vijf verdiepingen: het Klaverhof, de Lavendeldreef, het Zonnebloempad, het Seringenplein en de Rozenweg.
Het Klaverhof is een afdeling voor personen die een verhoogd toezicht nodig hebben, waaronder bewoners met dementie. Personen
vanaf 65 jaar, die om gezondheidsredenen of sociale redenen het
moeilijk hebben om verder thuis te blijven wonen, zijn welkom.

Zorg in
een warme omgeving
www.zorgbedrijfrivierenland.be

Aanbod
Het woonzorgcentrum heeft voornamelijk éénpersoons-kamers. Er
zijn ook twee- of driepersoonskamers en drie kamers voor echtparen.
De kamers zijn gemeubeld met een hooglaagbed, een kleerkast, een
tafel, een tv-kast, een stoel en een zetel. Er is ook een badkamer met
WC en wastafel.
Om de kamer gezellig te maken kan de bewoner kleine spullen waaraan hij gehecht is meebrengen. Hij kan eveneens na overleg klein
meubilair zoals een zetel, een kastje of een kleine koelkast op de kamer plaatsen.
Elke kamer is voorzien van een oproepsysteem, zodat de bewoner op
elk moment een personeelslid kan oproepen.
De bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn kamer of in de gemeenschappelijke ruimten. In de namiddag is de bar in de cafetaria
open.

24 uur op 24 uur is er verpleegkundig en verzorgend personeel
actief in het woonzorgcentrum. Zij krijgen ondersteuning van logistiek medewerkers voor onder andere het ophalen en verdelen van
de was, begeleiding bij de maaltijd, bedden verschonen, …
Elke bewoner kiest zelf zijn huisarts. Individuele kinesitherapie gebeurt op voorschrift van de huisarts. De kinesisten geven ook advies
voor het verbeteren van het zit- en ligcomfort van de bewoner en bieden hulp bij de aanvraag van een rolstoel, een rollator, …
Het is belangrijk dat de bewoner zijn zelfredzaamheid zo lang mogelijk behoudt. De ergotherapeut kan hierbij helpen. Zij geeft advies bij
problemen en zoekt mee naar oplossingen. De bewoner beslist zelf
hoe hij zijn dag doorbrengt. Het animatieteam zorgt voor een afwisselend activiteitenaanbod.
De bewoner kan wekelijks gebruik maken van een kapster en pedicure. Een eigen kapper of pedicure is ook welkom.

Service

Alle maaltijden worden bereid in de eigen keuken, aangepast aan het
dieet van de bewoner. Het schoonmaakpersoneel zorgt voor de netheid van de kamers en het dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten.

De bewoner kan met vragen en problemen terecht bij de maatschappelijk werker. Samen met het administratief team kan ze hulp bieden bij persoonlijke administratie.

Het klein technisch onderhoud in het gebouw gebeurt door het technisch team.

