Prijs
Dagprijs
Dagprijs: een hele dag opvang en
begeleiding kost 30,07 euro*
*Enkele ziekenfondsen bieden een
tussenkomst in de dagprijs. Wie al geniet
van een thuiszorgpremie blijft deze
behouden
Inbegrepen
• Begeleiding en zorg gedurende de
hele dag
• Aangepast activiteitenaanbod
• Incontinentiemateriaal
• Middagmaal (optioneel ontbijt en
avondmaal)
• Dranken

Aanbod
Openingsuren
Het dagverzorgingscentrum is open van
maandag tot zaterdag van 8u tot 17u00, ook op
feestdagen. Gesloten op zondagen.
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 vervoersdienst binnen een
straal van 15km.
Accomodatie
• Gezellige woonkamer
• Rustruimte met relaxzetels en bedden
• kookeiland
• Aangepaste sanitaire voorzieningen
• Een ruim terras in de binnentuin
• Huisdieren

Niet inbegrepen
• Aangepast vervoer: 9 euro heen en
terug **afhankelijk van de zorggraad
kan je een tegemoetkoming krijgen
voor de vervoerskosten.
Eerste kennismaking:
Een eerste kennismaking gebeurt tijdens
een intakegesprek.
Nadien worden evaluatiemomenten
ingebouwd om de zorg verder af te
stemmen.

Om de 6 weken komen we samen in café
Celestien voor een gezellige namiddag met
een hapje en een drankje. 4 keer per jaar
organiseren we een gebruikersraad om de
mantelzorgers inspraak te geven in de
werking van het DVC
Er is 1 homogene woonkamer in het DVC
waar begeleidende activiteiten worden
aangeboden volgens de noden en de
mogelijkheden van de zorgvrager en
volgens de leefwereld waarin de persoon
met dementie zich bevindt.
We bieden zowel groepsactiviteiten als
individuele activiteiten aan afhankelijk van
de nood van de zorgvrager.
Hiermee trachten we vaardigheden te
onderhouden, te stimuleren en misschien
zelfs nieuwe vaardigheden te ontdekken.
Ook ontspanning is belangrijk en daarom
houden we bij het opstellen van een
activiteitenprogramma rekening met de
interesses van de daggasten.
Elke zorgvrager is uniek en mag zichzelf
zijn bij ons rekening houdend met zijn/
haar autonomie.

Wat zeker mee te brengen bij het
intakegesprek:
• Klevertje van de mutualiteit
• Identiteitskaart

Contactpersoon

Werking

Coördinator dagzorg

Mantelzorg
Omdat we samen het zorgtraject
aangaan, hechten we ook veel
belang aan mantelzorgers.

Tel: 09 353 93 77
E-mail: dvcrobijn@steligius.zkj.be

DVC Robijn
Sint-Elooistraat 56
9080 Lochristi-Zeveneken
zorg-saam.be/sint-eligius/

Robijn
Dagverzorgingscentrum voor
personen met dementie

