
Kamers voor

kortverblijfMaatschappelijke zetel  
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer 

0417.703.081

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

De thuiszorgsituatie mag nog zo goed geor-
ganiseerd zijn, soms zijn er periodes waarbij de 
ondersteuning van de zorgbehoevende oudere 
moeilijk is. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname 
of tijdens een vakantieperiode.

Een kortverblijf geeft ouderen de gelegenheid om 
het leven binnen een woonzorgcentrum  zelf voor 
een korte tijd te ervaren. Voor de mantelzorger(s) 
kan het de adempauze zijn die nodig is om de 
thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.

Door tijdelijk gebruik te maken van de onder-
steuning en diensten binnen een woonzorg-
centrum, krijgen personen die nood hebben aan 
bepaalde zorg toch de kans om langer in hun 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Zonnewende
wzcContact

Wenst u graag nog wat extra informatie? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren en maak een 
afspraak met de medewerkers van onze sociale 
dienst.

Sociale dienst
Tel.: 03 660 25 19
Ellen Verbaenen 
ellen.verbaenen@zusters-berlaar.be
Frie Marcelo 
frie.marcelo@zusters-berlaar.be
Sarah Gysbrechts 
sarah.gysbrechts@zusters-berlaar.be

Dagelijks verantwoordelijke
Mieke Ibens
Tel.: 03 660 25 30

Directeur
Guy Henkens
Tel.: 03 660 25 00 

Woonzorgcentrum Zonnewende
Kerkstraat 5 · 2950 Kapellen

Tel.: 03 660 25 00
info.zw@zusters-berlaar.be

www.zonnewendekapellen.be



Een kamer voor kortverblijf
Per jaar hebt u recht op 90 dagen (per centrum) 
waarop u gebruik kunt maken van een kamer voor 
kortverblijf, waarvan maximum 60 opeenvolgende 
dagen.

De kamers waarover wij in ons woonzorgcentrum 
beschikken, zijn ingericht met:

• een bed
• een nachtkastje
• een relaxzetel
• een tafel met 2 stoelen
• een kleerkast
• een kleine koelkast (enkel in Zonnewende II)
• een badkamer met lavabo en toilet
• een kluisje
• een televisietoestel

Praktisch
Volgende zaken brengt u zelf mee:

• hoofdkussen(s)
• kleding
• handdoeken en washandjes
• toiletgerief
• de medicatie voor de hele periode
• een medicatieschema
• uw voorschrift voor kinesitherapie (indien nodig)
• klevers van de mutualiteit

Een opname gaat steeds door op dinsdag of 
donderdag om 11.00 uur. Het ontslag is enkel 
mogelijk op maandag of woensdag vanaf 14.00 
uur (en ten laatste om 18.00 uur).

Wij willen onze bewoners een thuis 
bieden, een plaats waar het prettig 
wonen is, met een aangepaste zorg 
in een aangename sfeer. 

Net als in een thuissituatie hanteren 
wij vrije bezoekuren.

“

“

Tarieven
Zonnewende I:
Eénpersoonskamer: € 57,44 per dag
Tweepersoonskamer:  € 48,44 per dag

Zonnewende II:
Eénpersoonskamer:  € 69,13 per dag

Wij vragen een voorschot van 7 x de dagprijs 
dat wij op het einde van het verblijf in mindering 
brengen. Het is wel mogelijk om via het 
ziekenfonds te genieten van een financiële 
tussenkomst.

Inbegrepen:

• verblijf en verzorging
• bedlinnen
• maaltijden en drank
• incontinentiemateriaal
• onderhoud van de kamer
• animatie
• brand- en burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:

• opleg dokterskosten, medicatie en kine
• telefoon
• was van persoonlijk linnen
• kapper en/of pedicure indien gewenst


