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DAGVERZORGINGSCENTRUM 
VOOR PERSONEN 
MET DEMENTIE

ROBIJN

WZC SINT-ELIGIUS
Sint-Elooistraat 56

9080 Lochristi-Zeveneken

www.zorg-saam.be/sint-eligius

RIZIV: 7-55119-26 / DVC BE 2635

COÖRDINATIE ROBIJN:
Nele Mallems 

Sophie De Waele

tel. 09/353.93.77 
dvcrobijn@steligius.zkj.be

dagverzorgings- 
centrum Robijn

Sint-Eligius
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OPENINGSUREN

Het dagverzorgingscentrum is open
van 8u tot 18u30, ook in het weekend
en op feestdagen.

MAALTIJDEN

Middagmaal is inbegrepen.
Ontbijt en avondmaal kunnen besproken
worden in het kader van
noodzakelijk afgestemde zorg.

VERVOER

Je komt met eigen vervoer of je
maakt gebruik van onze aangepaste
vervoerdienst binnen een straal van 15 km.

ACCOMMODATIE

• Livings
• Rustruimte met relaxzetels en bedden
• Kookeiland
• Aangepaste sanitaire voorzieningen
• Vrije wandelruimte
• Binnentuin met dieren

INBEGREPEN

• Begeleiding en zorg gedurende de dag
• Aangepast activiteitenaanbod
• Incontinentiemateriaal
• Middagmaal (optioneel ontbijt en  

avondmaal)
• Dranken

NIET INBEGREPEN

• Aangepast vervoer: € 9.00**
• Externe activiteiten

WAT ZEKER MEE TE NEMEN BIJ EEN 
EERSTE KENNISMAKING?

• Klevertje mutualiteit
• Identiteitskaart

* Enkele ziekenfondsen bieden een tussen-
komst in de dagprijs. Wie al geniet van een 
thuiszorgpremie, blijft deze behouden.

** Afhankelijk van de zorggraad kan je een 
tegemoetkoming krijgen voor de vervoers-
kosten. Betalen met dienstencheques is 
mogelijk.

AANBOD PRIJS

Er zijn 5 leefgroepen die ingedeeld zijn 
volgens de verschillende fasen van het 
dementieproces.
In de leefgroepen worden begeleide 
activiteiten aangeboden volgens de noden 
en de mogelijkheden van de zorgvrager en 
volgens de leefwereld waarin de persoon 
met dementie zich bevindt.
Elke zorgvrager is uniek en mag zichzelf 
zijn bij ons.

We bieden groepsactiviteiten aan om 
vaardigheden te onderhouden. Daarnaast 
vinden we ook ontspanning belangrijk.
Bij het opstellen van een activiteiten-
programma houden we rekening met de 
interesses van de daggast. Waar mogelijk 
werken we individueel.

Een eerste kennismaking gebeurt tijdens 
een intakegesprek. Evaluatiemomenten 
worden ingebouwd om de zorg verder af 
te stemmen.

Omdat we ook de mantelzorger belangrijk 
vinden, komen we om de 6 weken samen 
in café Celestien. 4 keer per jaar is er 
een gebruikersraad om de 
mantelzorgers inspraak 
te geven in de voor-
ziening.

WERKING

DAGPRIJS

Een hele dag 
opvang en  
begeleiding 
kost
€ 29.16*
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