PRIJS

CONTACT

Prijs: 64,00 euro/dag
incl. internet, eten, poets, ..

Voor meer inlichtingen, een rondleiding of een
aanvraag, kan u terecht bij de verantwoordelijke
van ons kortverblijf

Voorwaarden: zie contract of website.
Wij zijn een open huis.
U kunt doorlopend bezoek ontvangen,
een bezoek brengen of een uitstap
maken.
Indien u 1 of meerdere dagen afwezig
bent, vragen wij u dit te melden op de
afdeling.

WOONZORGCENTRUM
CHRISTINE

Algemeen Directeur
Harald Van Drom
Tel. 03/641.41.00
Harald.van.drom@rvtchristine.be
Verantwoordelijke Sociale Dienst
Evi Claes
Tel.: 03/641.41.01
Evi.claes@rvtchristine.be

WZC Christine
Gerardus Stijnenlaan 76
2180 Ekeren
Serviceflats Residentie Lukas
Hof Van Delftlaan 46
2180 Ekeren
Tel. 03/641.41.41
info@rvtchristine.be

NOOD AAN TIJDELIJKE ZORG,
REVALIDATIE OF MANTELZORGERS
EVEN OP VAKANTIE?

EVEN VOORSTELLEN

UW KAMER

WAT BRENGT U ZEKER MEE

Kortverblijf heeft tot doel om thuiswonende
zorgbehoevende ouderen een tijdelijk
verblijf aan te bieden. Wij willen een huis zijn
waar het gezellig en comfortabel is om te
verblijven in een familiale sfeer.

Elke kamer is ingericht met basismeubilair:

1.

Identiteitskaart



2.

Klevers mutualiteit (5 stuks)

3.

Gebruikers van het kortverblijf ontvangen
net als onze vaste bewoners alle diensten,
ondersteuning en zorg die het Woonzorgcentrum biedt. Wij beschikken over een
deskundig team van verpleegkundigen,
zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten
en een logopediste. De begeleiders Leven en
Wonen zorgen voor een aangename woonomgeving en ontspanning.



Contactgegevens van kinderen,
verwanten en/of vertegenwoordigers

4.

Kleding: onder en bovenkleding, dag en
nachtkleding

5.

Handdoeken en washandjes

6.

Toiletgerei

7.

Geneesmiddelen

8.

Attesten voor speciale geneesmiddelen

9.

Indien kiné thuis gestart is, het voorschrift meebrengen

Wij beschikken over 10 kamers voor kortverblijf. Per jaar heeft u recht op 90 dagen (per
centrum voor kortverblijf), waarvan 60
dagen opeenvolgend. WZC Christine zet zich
in om de bewoner langer in zijn vertrouwde
omgeving te laten wonen.











Bed
Nachtkastje
Relaxzetel
Tafel met 2 stoelen
Kleerkast
Kluisje
Televisie
Badkamer met lavabo en toilet
Oproepsysteem

De kamers op de kortverblijf afdeling van
WZC Christine zijn voldoende ruim om een
echtpaar samen te laten logeren op één
kamer.

GEMEENSCHAPPELIJKE
RUIMTES:






Leefruimte
Cafetaria
Polyvalente ruimte/animatie/
eucharistie
Kapsalon/pedicure
Ruime tuin

