
C E N T R U M
V O O R

K O R T V E R B L I J F

vzw CIGB
WZC Huize Ter Walle

Kortrijkstraat 126
8930 Menen

TEL.: 056 52 17 40
FAX: 056 53 02 46

zorghotel@htw.be
www.htw.be

www.dagverzorgingscentra.be

Neem gerust contact op met ons voor
meer informatie. 
Wenst u een bezoek te brengen, aarzel
dan niet om een afspraak te maken. 

mevrouw Karien Verbeke

dienst instroom
056 52 17 46
zorghotel@htw.be

Inlichtingen

Contactpersoon

Prijs

kamer kortverblijf        66,10 euro/dag



Sinds 25 mei  2004 is  ons
woonzorgcentrum bi j  Min ister ieel
Beslu i t  erkend voor  v ier
woongelegenheden kortverbl i j f .
Deze vorm van opvang is  speci f iek
bedoeld voor  ouderen om
gedurende korte t i jd  “op hotel ”  te
komen in  onze voorz iening en er
ook verzorgd te worden.

wanneer en waarom een
kortverblijf?

- geplande tijdelijke noodopvang
Bijvoorbeeld: Wanneer de partner,
kinderen of mantelzorgers worden
gehospitaliseerd, dan valt de thuiszorg
voor heel wat ouderen weg. Tijdens
deze periode kan de oudere
zorgvrager bij ons terecht om er
tijdelijk verzorgd te worden.

- vakantieverblijf
Net zoals iedereen kan familie eens
nood hebben aan een verpozing,
wanneer die 7 dagen op 7 zorgt voor
partner, familie etc. Voor die situatie
bieden wij onderdak en de nodige
zorgen.

- herstelverblijf
Verblijf in het ziekenhuis wordt steeds
korter. Thuis wonen is nog niet direct
mogelijk. Om de overgang van het
ziekenhuis naar de thuissituatie
soepeler te laten verlopen is zorghotel
de geschikte oplossing.

- ontlasting van de mantelzorg
Voor een zorgbehoevende partner,
ouder…zorgen is een taak die veel
energie vergt. Om de mantelzorger
toe te laten even op adem te komen
kan ons zorghotel een oplossing
bieden door de zorgvrager tijdelijk op
te nemen.

AANBOD

Ons aanbod is een tijdelijk verblijf waar
er kwalitatieve en deskundige hulp
geboden wordt.
Gekwalificeerde medewerkers zorgen
eveneens voor animatieactiviteiten waar
iedereen kan aan deelnemen.

De familie wordt tijdelijk ontlast en
ondersteund bij het verzorgen van de
zorgbehoevende.
Alles gebeurt in overleg met de
zorgvrager, zijn familie, de huisarts en
eventuele andere
thuiszorgondersteunende diensten.
Op het einde van het verblijf wordt de
overgang naar thuis op zo'n manier
gecoördineerd dat alles weer kan
verlopen zoals van tevoren.
Ons zorghotel verschaft volpension met
3 maaltijden per dag (indien nodig
dieetvoeding).

Zoals in het woonzorgcentrum worden:
- remgeld huisarts
- medicatiekosten
- remgeld kinesitherapie
- kapper, pedicure
- persoonlijke was
- dranken buiten de maaltijden
- telefoongesprekken
extra aangerekend.

centrum voor kortverblijf


