
Woonzorgcentrum

Sint-JozefMaatschappelijke zetel  
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer 

0417.703.081

Woonzorgcentrum Sint-Jozef is landelijk gelegen,  
op wandelafstand van het centrum van Wiekevorst. 

Ons woonzorgcentrum beschikt over 146 
woongelegenheden, ingedeeld in homogene 
woongroepen. Daarnaast beschikken we over 
5 kamers voor kortverblijf. Hierdoor kunnen 
zowel valide personen als zorgbehoevenden 
of personen met dementie bij ons terecht. 
Onze zorg, accommodatie en activiteiten 
stemmen wij dan ook steeds af op het specifieke 
bewonersprofiel van elke woongroep.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef wil bovenal een 
thuis zijn, waar het prettig wonen is, met een 
goede verzorging in een huislijke sfeer.

Sint-Jozef
wzc

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Contact
Ons woonzorgcentrum werkt met een wachtlijst 
en vraagt bij opname een borgstelling door één of 
meerdere familieleden.

Wenst u meer informatie of komt u graag 
even langs? Dan is dit steeds mogelijk na een 
telefonische afspraak.

Buurtzorg Wiekevorst
Tel.: 014 27 02 99
buurtzorg.wiekevorst@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15 · 2222 Wiekevorst

Tel.: 014 27 99 80
admin.stjozef@zusters-berlaar.be

www.sintjozefwiekevorst.be



Accommodatie
Al onze kamers zijn ingericht met het nodige 
meubilair:

• een bed en nachtkastje
• een hoge rugzetel
• een tafel met stoel
• een ingebouwde kast
• een badkamer met linnenmand, lavabo en toilet
• een aansluiting voor telefoon, tv en internet (wifi)
• een verpleegoproepsysteem

Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk en 
gezellig mogelijk inrichten naar wens.

Elke woongroep is voorzien van sfeervolle zit-
hoeken en leefruimtes. Daarnaast kunnen onze 
bewoners zelf hun dagindeling bepalen. Ze 
kunnen vrijblijvend deelnemen aan activiteiten 
en uitstappen of een bezoekje brengen aan 
onze cafetaria of kapel, waar zij dagelijks een 
eucharistieviering kunnen bijwonen.

Onze bezoekuren zijn volledig vrij waardoor 
familie en vrienden op elk moment van de dag 
welkom zijn. Bewoners die dit wensen, kunnen 
voor hun kamer steeds een persoonlijke sleutel 
aanvragen of voor één of meerdere dagen het 
woonzorgcentrum verlaten.

Zorgverlening & begeleiding

Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen 
bieden, werken wij met professionele, multi-
disciplinaire teams bestaande uit verpleeg- en 
zorgkundigen, ergo-  en  kinesitherapeuten ... Iedere 
kamer beschikt over een noodoproepsysteem 
zodat onze verpleegkundigen dag en nacht de 
nodige hulp kunnen bieden.

Dankzij speciale tilliften, hoog-laag baden en 
bedden ... kunnen wij bij onze zorg en begeleiding 
zo veel mogelijk rekening houden met de 
individuele behoeften en het levensverhaal van 
iedere bewoner. Ook tijdens de laatste levensfase 
blijven wij onze zorg en begeleiding aanpassen 
aan de noden van onze bewoners. Een palliatief 
team zorgt hierbij voor de nodige ondersteuning.

Hoewel aan ons woonzorgcentrum een arts 
is verbonden, blijft de huisartsenkeuze voor 
iedereen vrij.

Veiligheid
Ons woonzorgcentrum beantwoordt aan  alle 
voorgeschreven veiligheidsnormen en brand-
voorschriften. Het gebouw staat onder toezicht 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Hierdoor is er ook een algemeen rookverbod van 
kracht. Daarnaast zijn omwille van veiligheids-
redenen enkel flatscreen tv-toestellen toegelaten.

Tarieven

Eénpersoonskamer type 1: € 55,33 per dag
Eénpersoonskamer type 2: € 58,97 per dag
Tweepersoonskamer:  € 45,71 per dag
 
Inbegrepen:

• verblijf en verzorging
 (verpleegkundige zorg en ergotherapie)
• maaltijden (inclusief dieetvoeding) en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• wifi
• brand- en burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering

Niet inbegrepen:

• opleg dokterskosten en medicatie
• bijkomende kameraccommodatie 
 tv, gesprekskosten telefoon, huur koelkast ...
• was van persoonlijk linnen
• haar- en voetverzorging

Gebruikersraad
Minstens 4 maal per jaar nodigen wij al onze 
bewoners uit op een gebruikersraad. Hierdoor 
kunnen zij steeds adviezen formuleren en willen 
wij ook voldoende inspraakmogelijkheden 
creëren. Opmerkingen, suggesties of klachten 
kunnen ook steeds kenbaar gemaakt worden 
via onze klachtenprocedure, brieven- of 
ideeënbussen.


