
SSOOCCIIAALLEE  DDIIEENNSSTT  

 

Te bereiken van maandag tem vrijdag 
Van 8u00 tot 12u00 – Van 13u00 tot 16u30 

Voor een bezoek, 
graag telefonisch een afspraak maken a.u.b. 

 

HHiillddee  VVeerrvvaaeett  

Onthaal- en opnameverantwoordelijke 
Coördinator dagverzorgingscentrum 
Woonassistent GAW 

 09/341.91.53 
 vervaeth@stjozef.zkj.be 

 

JJuulliiee  DDee  PPaappee  

Sociale dienst 09/341.91.53 
 depapej@stjozef.zkj.be 

RRUUSSTTHHUUIIZZEENN  ZZOORRGG--SSAAAAMM  

De Lichtervelde Nazareth – Eke 
De Regenboog Zwijndrecht 
Kanunnik Triest Melle 
Moervaartheem Wachtebeke 
Onderdale Ursel 
Ons Zomerheem Zomergem 
Sint-Antonius Grembergen 
Sint-Eligius Zeveneken 
Sint-Elisabeth Eeklo 
Sint-Jozef Assenede 
Sint-Jozef Wetteren 
Sint-Rafaël Liedekerke 
Sint-Vincentius Kaprijke 
Zonnehove Sint-Denijs-Westrem 
 
 

OOPPDDRRAACCHHTTSSVVEERRKKLLAARRIINNGG  

“Het woonzorgcentrum is een christelijk 
geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw 
Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 
Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter 
Kanunnik P.J. Triest. 
Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. 
Samen met hen streven wij naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en 
geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. 
Wij wensen onze zorgverlening tevens af te 
stemmen op actuele noden met oog voor de 
kwetsbare medemens. 
Wij staan open voor groei en vernieuwing en 
beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en 
verantwoorde prijs. 
Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers 
essentieel. 
Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei 
in deskundigheid. 
Zin voor samenwerking en respect voor de 
christelijke identiteit zijn fundamenteel. 
Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als 
partner in de zorgverlening. 
Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Ze bieden een 
duidelijke meerwaarde. 
Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige 
schakel in de regio streeft naar integratie in de 
lokale gemeenschap. 
In ons samen werken en samen leven streven wij 
naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Alle woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters 
Kindsheid Jesu engageren zich om deze visie te 
realiseren.” 

KKEENNNNIISSMMAAKKIINNGGSSBBRROOCCHHUURREE  
 

 

WWOOOONNZZOORRGGCCEENNTTRRUUMM  SSIINNTT--JJOOZZEEFF  
 

CCEENNTTRRUUMM  VVOOOORR  KKOORRTTVVEERRBBLLIIJJFF  

SSIINNTT--JJOOZZEEFF  
 

Leegstraat 17 
9960 Assenede 

 
Tel: 09/341.91.40 
Fax: 09/341.91.41 

E-mail: info@stjozef.zkj.be 
Website: www.wzcsint-jozef.be 

 
KBC IBAN: BE87 4458 5043 1194 

BIC: KREDBEBB 
 

Erkenningsnummer: KPE 197 

 

mailto:vervaeth@stjozef.zkj.be
mailto:info@stjozef.zkj.be
http://www.wzcsint-jozef.be/


AALLGGEEMMEEEENN  

Het Centrum voor kortverblijf maakt onderdeel uit 
van het WZC Sint-Jozef en wordt beheerd door de 
VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu te 
Oostakker. Het Centrum voor Kortverblijf is erkend 
voor 3 bedden. 
Het kortverblijf is een tijdelijk verblijf op een ter 
beschikking gestelde kamer in het rust- en 
verzorgingstehuis. 
Het verblijf mag in hetzelfde Centrum voor 
Kortverblijf maximaal 60 opeenvolgende dagen zijn 
en beschouwd over de periode van één jaar, in 
totaal maximaal 90 dagen. 

De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de 
twee directieleden: 

Mevrouw Naiké Costa 
Zij is directeur. 
De heer Geert Ryckaert 
Hij is departementshoofd zorg en 
kwaliteitscoördinator. 

Maakt deel uit van het directiecomité: 
Mevrouw Tine Vangaever 
Zij is stafmedewerker zorg. 

OOPPNNAAMMEEFFOORRMMAALLIITTEEIITTEENN  

Bij een reservatie van een kortverblijf en bij 
opname dient u te beschikken over o.a.: 

- Identiteitskaart 
- Mutualiteitklevers 
- Lijst met contactadressen 

De reservatie is pas definitief na de betaling van 
een annulatievergoeding van 7 maal de dagprijs. 

Reserveren kan ook online via: 
www.kortverblijven.be 

 

 

AACCCCOOMMMMOODDAATTIIEE  

Elke kamer is voorzien van: 
- Een bed met nachtkastje, een zetel, een tafel 

en 2 stoelen, een kleerkast 
- Een aparte toiletruimte met wastafel 
- Een televisie en een koelkast 
- Oproepsysteem 
- Telefoontoestel 

Het is toegestaan om een beperkt aantal 
persoonlijke bezittingen mee te brengen (planten, 
kaders). 

De gebruikers kunnen eveneens terecht in de 
zithoeken op de afdelingen, de kapel, de cafetaria, 
het kinélokaal, het kapsalon, de tuin, … 
Er zijn vrije bezoekuren. Uit veiligheid wordt de 
hoofdingang gesloten om 20u. 

VVEERRZZOORRGGIINNGG  EENN  VVOOEEDDIINNGG  

De directie en de medewerkers waarborgen een 
goede verzorging met groot respect voor uw 
inspraak, waardigheid en autonomie. 

U kunt uw persoonlijke voedingswensen duidelijk 
maken bij opname of aan de diëtiste. Dieet- en 
sondevoeding zijn mogelijk. 

OONNTTSSPPAANNNNIINNGG  EENN  IINNSSPPRRAAAAKK  

De animatoren doen hun uiterste best om uw leven 
te kleuren door allerlei bezigheid- en 
ontspanningsactiviteiten. De activiteiten worden u 
ter kennis gebracht via de tweewekelijkse 
dagklapper en via de rolkrant op uw TV. 
Vier keer per jaar verschijnt er een bewonersblad. 
Om de 6 weken gaat de bewonersraad door. 

 

ZZIINNGGEEVVIINNGG  

Het WZC is een christelijk geïnspireerde voorziening 
met het grootste respect voor uw eigen 
filosofische, politieke en godsdienstige overtuiging 
of etnische afkomst. 

KKOOSSTTPPRRIIJJSS  

VVaannaaff  0011//0055//22001188  bbeeddrraaaaggtt  ddee  pprriijjss  
Kamer kortverblijf 60.19 euro/dag 

IInnbbeeggrreeppeenn  iinn  ddee  pprriijjss  
- Kamer, nutsvoorzieningen 
- Verzorgingskost, incontinentiemateriaal 
- Shampoo, zeep en tandpasta (huismerk) 
- Maaltijden, water, sondevoeding 
- Was van het bedlinnen 
- Activiteiten 

NNiieett  iinnbbeeggrreeppeenn  iinn  ddee  pprriijjss  
- Telefoon en internet 
- Dranken (uitgezonderd water), cafetaria 
- Activiteiten die een aantoonbare meerkost 

vertegenwoordigen 
- Was, naamlint en naaiwerk persoonlijk linnen 
- Pedicure, manicure, kapper, … 
- Vervoerskosten 
- Bijdrage ziekenfonds 
- Dokters- , medicatie- en hospitalisatiekosten 
- Verzorgingsmateriaal niet gedekt door RIZIV 

forfait 
- Persoonlijke toiletartikelen 
- Kosten voor bv. hoorapparaat, bril, 

tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, … 
- Individuele en aanvullende verzekering BA 
- Mortuariumkosten, begrafeniskosten 
- … 

De meeste ziekenfondsen voorzien een 
tussenkomst. 

http://www.kortverblijven.be/

