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 ALGEMEEN 

 

Het woonzorgcentrum Christine heeft een erkenning voor 100 kamers 

voor de verzorging van hulpbehoevende senioren. 90 kamers zijn 

voorbehouden voor bewoners die kiezen voor een vast verblijf. en 10 

kamers voor bewoners die gebruik maken van een kortverblijf. Dit kan 

per kalenderjaar voor een maximale periode van 90 dagen, waarvan 60 

dagen opeenvolgend. 

 

WZC Christine wil vooral een “thuis” aanbieden voor onze bewoners. 

De eigen keuze van de bewoner is het vertrekpunt voor elke beslissing. 

We werken met een team die allemaal doelbewust kiezen om bij te 

dragen aan een sfeer van geborgenheid, enthousiasme, rust, 

solidariteit, gezelligheid, vriendschap, gelijkwaardigheid, respect en 

vertrouwen. De groene omgeving op een domein van 5 hectare draagt 

bij aan de rust, het geluk en het algemeen welzijn van onze bewoners. 
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 DOELGROEP 
 
 
We bieden in eerste instantie een oplossing voor personen met een 

bepaalde graad van ‘zorg’ behoefte. Ouderen met een leeftijd van 

minimum 65 jaar krijgen bij ons een “veilige” omgeving door de 

zorggarantie die wij aanbieden. 

 

We hebben veel ervaring en aandacht voor de zorgverlening aan 

personen met dementie. Naast onze 3 leefgroepen waar we ons 

inzetten voor de verbetering van levenskwaliteit voor bewoners met 

allerlei zorgnoden (o.a. dementie), beschikken wij ook over 

beschermde afdeling met een eigen tuin waar 18 bewoners met een 

bepaald type van dementie verzorgd worden. 

 

Ook buiten deze leefgroep verzorgen wij bewoners die geconfronteerd 

zijn met symptomen van dementie, en waar we ons inzetten om hun 

levenskwaliteit te optimaliseren. 

 

Om onze sociale rol maximaal te vervullen dienen we in onze 

wachtlijsten voorrang te geven aan de personen met de hoogste nood 

inzake zorgbehoefte. 
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 VOORWAARDEN 
 
 
Voor de goede gang van zaken hebben wij een interne afsprakennota 

dat u bij ons kan bekomen. 

 

Omdat ons woonzorgcentrum zorg aanbiedt aan personen met een 

zorgbehoefte, dient er voorgaand aan een opname een medisch 

dossier aan WZC Christine bezorgd te worden, die de zorgbehoefte 

aangeeft. 

 

De opnamedag wordt bepaald in overleg tussen de bewoner en WZC 

Christine. Het ideale opname tijdstip is tussen 10.00u en 11.00u. 

 

De opname wordt voorafgegaan door een schriftelijke overeenkomst, 

gesloten tussen de vzw WZC Christine, en u of uw vertegenwoordiger 

of uw vertrouwenspersoon. 

 

Deze overeenkomst bevat alle gegevens, rechten en verplichtingen die 

wettelijke voorgeschreven zijn. 

 

Wij respecteren de wetgeving ter bescherming van de privacy. 
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 INRICHTING KAMER 
 

 

Elke bewoner krijgt een individuele kamer, voorzien van alle nodige 

comfort. Iedere kamer heeft een raam op zithoogte, met zicht op de 

groene omgeving. Iedere kamer beschikt ook over een badkamer met 

toilet en wastafel. 

 

Volgende meubilair is aanwezig: Verder nog voorzien: 

 Ingebouwde hang- en legkast 

 Bed, hoog-laag verstelbaar 

 Relaxzetel 

 Een tafel met 1 stoel 

 Een nachtkastje 

 Een oproepsysteem 

 Een dwaaldetectie 

 Aansluiting digitale TV 

 Bedlinnen en 

incontinentie materiaal 
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 GEMEENSCHAPPELIJKE 

RUIMTES 
 

 

Naast uw eigen kamer kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de 

gemeenschappelijke ruimtes zoals de eetkamer op de leefgroep, de 

gezellige rotonde met zicht op binnentuin, de polyvalente zaal waar 

ook de meeste activiteiten plaatsvinden, cafetaria, en de grote tuin 

met meerdere terrassen. 

 

We beschikken eveneens over een kapsalon. En je kan beroep doen op 

een pedicure. Op het domein van WZC Christine kan je zeer 

gemakkelijk uw auto parkeren. 
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 DIENSTVERLENING 
 
 

Maaltijden 

WZC Christine beschikt over een eigen keuken en keukenpersoneel, de 

maaltijden worden vers in huis klaargemaakt. Lekker eten is één van de 

grote prioriteiten die we voorop stellen. We maken er een erezaak van 

om in hygiënische omstandigheden gezonde, gevarieerde en lekkere 

maaltijden te bereiden. Het is eveneens mogelijk om dieetvoeding of 

aansterkende voedingsproducten te krijgen. 

 

De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend: 

- Ontbijt tussen 07.30u en 09.30u 

- Middagmaal tussen 11.30u en 12.00u 

- Avondmaal vanaf 17.30u 

 

Er kan steeds gekozen worden voor een alternatieve middagschotel. 

De maaltijden worden geserveerd in de eetzaal van de leefgroep, maar 

we respecteren ook de persoonlijke keuze van de bewoner om te eten 

op de kamer. 
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 DIENSTVERLENING 
 

 

Medische verzorging 
 

Onder leiding van een hoofdverpleegkundige, en een woonzorg-

coördinator streeft een team van afdelingsverantwoordelijken, 

verpleegkundigen en zorgkundigen ernaar om 24 uur zorg op maat te 

bieden. Door middel van een persoonsgerichte zorg proberen we de 

behoeften goed in te schatten en de middelen af te stemmen op de 

verwachte zorg. Dit is meteen een andere grote prioriteit van WZC 

Christine: het verlenen van proactieve zorg tot tevredenheid van onze 

bewoners! In het woonzorgcentrum beschikken we ook over 3 

kinesitherapeuten, 5 ergotherapeuten en 1 logopediste. Dit laat ons 

toe om de levenskwaliteit van onze bewoners te ondersteunen en 

verbeteren. We hebben de nodige middelen om een goede en snelle 

revalidatie te realiseren. 

 

Schoonmaak 
 

Dagelijks wordt uw kamer en het gebouw onderhouden door een 

eigen schoonmaakploeg. We garanderen hier een kwaliteit die de 

verwachtingen overtreft. 

 

Was 
 

Bedlinnen zijn inbegrepen in de dagprijs en worden door het 

woonzorgcentrum gewassen. Het persoonlijk linnen wordt door de 

familie en/of een andere contactpersoon gewassen. Maar het kan via 

het woonzorgcentrum door een externe wasserij gewassen worden 

aan gunstige prijzen. 

 



 
 

 

9 

 DIENSTVERLENING 
 
 

Bezoek 
 

Net zoals bij u thuis is uw bezoek steeds zeer welkom. De uren om op 

bezoek te komen zijn vrij. Om veiligheidsredenen worden de deuren 

gesloten tussen 21.00u en 06.00u. U kan dan aanbellen. U kan uw 

bezoek ontvangen op uw kamer, in de gemeenschappelijke ruimte, of 

in de cafetaria. De cafetaria is geopend van 14.00u tot 16.00u in de 

namiddag. U kan ook aan de inkom een frisdrankautomaat vinden.  

 

Animatie 
 

De begeleiders wonen en leven hebben als opdracht om ontspanning, 

afleiding, en leuke activiteiten aan te bieden aan de bewoners. Dit is 

eveneens één van de grote prioriteiten waarmee we ons als 

woonzorgcentrum willen onderscheiden. Er worden dagelijks allerlei 

activiteiten in kleinere of grotere groepen georganiseerd: 

praatgroepen, turnen, kaarten, gezelschapsspelen, creatieve 

bezigheden, optredens, film, informatiemomenten, uitstappen, 

verjaardag viering, een deugddoende babbel, vakantie aan zee, … 

Deze collega’s zullen u graag persoonlijk vertrouwd maken met hun 

werking die dagelijks bepaald wordt volgens de verwachtingen en 

noden van de individuele bewoners. Om dit alles waar te maken, wordt 

ook regelmatig beroep gedaan op een team van vrijwilligers en op alle 

medewerkers van WZC Christine. Het programma van onze activiteiten 

kan u ook terugvinden op onze website. We nodigen iedereen uit, 

maar verplichten niemand om deel te nemen. Maandelijks verschijnt 

er ook een huiskrant waarin u allerlei nieuwtjes over het 

woonzorgcentrum kan lezen. We beschikken ook over een bibliotheek. 

 



 
 

 

10 

 

 
 

 

  



 
 

 

11 

 KOSTPRIJS  

 
De dagprijs bedraagt: 69,50 euro.  

 

De dagprijs kan geïndexeerd worden na beslissing door de Raad van 

Bestuur, en na toelating door het Agentschap Zorg en Gezondheid bij 

de Vlaamse Overheid. De persoonlijke was, dokters en medische 

kosten, kapper en andere persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen in 

de dagprijs. 

 

 

RESERVATIE 

 
Denkt u eraan om te komen wonen in WZC Christine, dan raden wij u 

aan om tijdig contact met ons op te nemen. De aanvragen gebeuren 

via de sociale dienst van ons woonzorgcentrum.  

 

U kan zich op onze wachtlijst laten inschrijven, best in een persoonlijk 

contact. Hierbij wordt de nodige administratieve informatie verzameld 

en geven we graag wat extra uitleg.  

 

U zult begrijpen dat een opnamedatum moeilijk te voorspellen is, maar 

we houden u graag tussentijds op de hoogte via mail of telefonisch 

contact. 
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ORGANISATIE 

 

Harald Van Drom  
Algemeen Directeur  

03/641.41.00 

Elke Verswijvel / Negin Rahimi 
 Hoofdverpleegkundigen 

 03/641.41.04 / 03/641.41.40 

Inge Vriesacker 
Woonzorgcoördinator  

03/641.41.02 

Evi Claes 
Sociale dienst   
03/641.41.01 

Werner Schuybroeck 
Logistiek coördinator 

 03/641.41.05 

Martine Staudinger 
Hoofd administratie/ 

preventieadviseur/vertrouwenspersoon 

03/641.41.41 
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 MEER INFORMATIE 

 
Wenst u meer informatie, of wilt u het woonzorgcentrum bezoeken, 

neem dan gerust contact op met ons. 

 

 

 

Woonzorgcentrum Christine vzw 

Gerardus Stijnenlaan 76 

2180 Ekeren 

Tel.: 03/641.41.41 

 

e-mail: info@wzcchristine.be 

website: www.rvtchristine.be 
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