Uw veiligheid




onze instelling voldoet aan strenge normen
wat brandveiligheid betreft
oproepsysteem vanuit iedere kamer en
badkamer
het huis staat onder toezicht van de
inspectiediensten van het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid en is erkend onder het
nummer PE 764
KVC is erkend onder het nummer KPE 764.

Uw ontspanning






dagelijks activiteitenaanbod onder leiding van
animator en/of ergotherapeut
sfeervolle zitplaatsen en leefruimten met TV
rusthuiskrant ’t Spinnewiel
regelmatig vieringen en uitstappen (met
liftbus)
goede samenwerking met vrijwilligers uit de
omgeving

Uw vrijheid
We werken bewonersgericht met respect voor de
eigenheid van elke persoon. Dit uit zich
ondermeer in :
 doorlopende bezoekuren
 alle gemeenschappelijke ruimten zijn steeds
te uwer beschikking
 indien u het wenst, kan u het huis verlaten
voor één of meerdere dagen
Via de gebruikersraad kan elke bewoner en
familielid een inbreng hebben in de werking.

Tarieven Woonzorgcentrum
De









dagprijs bedraagt sinds 01/06/2017 :
éénpersoonskamer
€ 51,50 per dag
éénpersoonskamer terras
€ 53,01 per dag
tweepersoonskamer
€ 43,66 per dag
tweepersoonskamer terras € 45,17 per dag*
echtparenkamer
€ 68,11 per dag*
echtparenkamer met terras € 69,62 per dag*
rusthuisflat
€ 60,74 per dag*
rusthuisflat echtpaar
€ 78,46 per dag*
(*prijs vanaf 01/12/2017)

Tarieven kortverblijf


éénpersoonskamer:

€ 51,50 per dag

Rust- en verzorgingstehuis
Centrum voor kortverblijf

In de dagprijs is inbegrepen :
verblijf en verzorging, maaltijden, dieetvoeding,
onderhoud van de kamer, incontinentiemateriaal,
was van het bedlinnen, kinesitherapie in RVT,
ergotherapie, animatie, telefoonabonnement,
sociale begeleiding, pastorale hulp
In







de dagprijs is niet inbegrepen :
opleg dokterskosten en medicatie
kinesitherapie in ROB
haarverzorging en pedicure
was en strijk van het persoonlijk linnen
TV-distributiekosten eigen toestel (flatscreen)
Telefoongesprekken na 3 uur/maand,
internationale gesprekken en betaallijnen
 polis burgerlijke aansprakelijkheid
De meeste mutualiteiten geven voor kortverblijf
een tussenkomst in de verblijfskosten.

U bent steeds welkom voor meer inlichtingen.
Graag telefonische afspraak vooraf.

Dieperstraat 17
2230 Herselt
Tel. (014)53.94.55
socialedienst@sintbarbara.be
www.sintbarbara.be

Woonzorgcentrum
De vzw Sint-Barbara wil vanuit een christelijke
inspiratie een “thuis” bieden aan zwaar
hulpbehoevende ouderen. Het centrum, opgericht
door de Gasthuiszusters Augustinessen van Geel,
beschikt over 209 wooneenheden waarvan 109
erkend als rust- en verzorgingstehuis. In een
aangepaste afdeling worden ouderen met
dementie verzorgd.
We hebben aandacht voor het welzijn en de
levenskwaliteit van de bewoner. Om een
voortdurende kwaliteit te waarborgen, besteden
wij bijzondere aandacht aan zieken en
stervenden.

Uw woonst – uw comfort








landelijk en rustig gelegen, in de nabijheid van
de dorpskern
uitgestrekte tuin met vijver en verharde
wandelwegen
aangename, knusse zithoekjes en dagzaaltjes
met TV
ruime wandelgangen en cafetaria
drie liften, aangepast aan de bewoners
zeer ruime één-, tweepersoonskamers,
echtparenkamers en rusthuisflats
uitgebreide animatiewerking

Centrum voor kortverblijf
Het kortverblijf van Sint-Barbara telt vijf
éénpersoonskamers en biedt
thuiszorgondersteuning voor zowel valide, semivalide als zwaar zorgbehoevende ouderen en
ouderen met dementie.
Opdat zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven, is het nodig dat de thuis- en
mantelzorger af en toe eens van de zorg voor
zijn/haar familielid kan worden ontlast.
Ziekenhuisopname van de mantelzorger, een
jaarlijkse vakantie, aanpassingswerken in huis,
zijn redenen om een kortverblijf voor het
zorgbehoevende familielid aan te vragen.
Ook bij kritische zorgsituaties in de thuiszorg
tracht het centrum te helpen.
In tegenstelling tot een vast verblijf kan een
kortverblijf slechts worden aangevraagd voor een
duur van maximum 90 dagen per jaar waarvan
maximum 60 dagen opeenvolgend.

De









kamer is standaard ingericht met :
hoog-laag bed + nachtkastje
tafel met stoel(en)
kleerkast
koelkastje
sanitaire cel
TV-aansluiting
telefoon
oproepsysteem via telefoon of draadloos



Uw verzorging
Alle medewerkers dragen op een liefdevolle en
professionele manier zorg voor de bewoner
met zijn/haar lichamelijke, psychische en
sociale behoeften.
Om deze totaalzorg te realiseren is er :
 dag en nacht verpleegkundige en
zorgkundige hulp
 samenwerking met de familie
 vrije keuze van geneesheer
 een coördinerende en raadgevend
geneesheer
 enkel wanneer u specialistische zorgen
nodig hebt, wordt u in samenspraak met u
en uw familie overgebracht naar een
ziekenhuis. Zelfs uw laatste levensdagen
kan u, in alle geborgenheid, en omringd
door uw naaste familie, hier doorbrengen.
 voor bejaarden met dementie is er
bijzondere begeleiding en toezicht binnen
een gesloten afdeling
 kinesitherapie en ergotherapie
 palliatief support team o.l.v. de
coördinerende en raadgevende
geneesheer
 sociale begeleiding
 verzorgde keuken,
dieetvoeding is mogelijk op vraag
 haarkapster en pedicure
 hoog-laag baden

Uw geloofsbeleving
Ons dagelijks werk wordt ingekleurd vanuit
het christelijk mensbeeld met respect voor
andere overtuigingen.

