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Voorwoord 

Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld voor u die 
besloten heeft in ons woonzorgcentrum te komen 
wonen.  Er is misschien veel over nagedacht en 
gesproken, maar nu u de stap heeft gezet een aanvraag 
tot opname in ons WZC te doen, willen we u dan ook 
graag uitgebreid informeren. Wij hopen dat u, dankzij 
deze informatie, vlug vertrouwd geraakt met uw 
toekomstige nieuwe omgeving. 

We beseffen dat het een hele stap en een moeilijk 
moment is wanneer men zelf, of de familie, moet 
vaststellen dat thuis blijven wonen een onmogelijkheid 
wordt. Het zal voor u en uw familie ongetwijfeld een 
hele aanpassing zijn, maar wij zullen ervoor zorgen dat 
ons huis voor u een echte thuis mag worden. Daartoe 
zullen de directie en het voltallige personeel alle 
inspanningen doen om het u in ons WZC aangenaam, 
gezellig, rustig en deugddoend te maken.  

Wij hopen bovendien dat deze brochure ook van nut 
kan zijn voor uw familieleden en andere 
geïnteresseerden. 

Algemeen directeur,  
Filip Audenaert 
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Voorstelling instelling 

Algemeen 
Het woonzorgcentrum Sint-Jozef V.Z.W. is gelegen in 

de wegvoeringstraat 65 te 9230 Wetteren. Het biedt 

huisvestigingsmogelijkheid voor 122 bewoners 

verspreid over drie afdelingen: 

- Seniorenheem: een beveiligde afdeling voor 

bewoners met dementie. We hebben hier ruimte 

voor 30 bewoners. 

- Korenbloem: een open afdeling met plaats voor 53 

bewoners verspreid over het gelijkvloers en de 

eerste verdieping 

- Klaproos: een open afdeling op de tweede afdeling. 

Hier is plaats voor 41 bewoners. 
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Naast het WZC beschikt Sint-Jozef ook over 15 

assistentiewoningen. Valide personen met 

levenspartner of alleenstaanden kunnen hierdoor een 

aangepaste en comfortabele woonvorm bekomen met 

behoud van zelfstandigheid en privacy. 

De voorziening is gelegen op 800 meter van het 

centrum van Wetteren. Rondom is er een groot park 

dat mogelijkheden biedt om te wandelen of om te 

rusten op de bankjes. 

 

Bezoekt u ons met de wagen? Dan is er een ruime 

parking voorzien. Het woonzorgcentrum is tevens ook 

bereikbaar met het openbaar vervoer: er is een 

bushalte (18 augustuslaan) tegenover het WZC en een 

treinstation op 15 minuten wandelen. 
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Onze diensten 
Keuken: Elke dag wordt er een verse en verzorgde 

maaltijd bereid. Er kan steeds rekening gehouden 

worden met een persoonlijk dieet. Ook bewoners van 

de assistentiewoning kunnen via onze keuken een 

warme maaltijd ontvangen. 

Eigen infokrant: Tweemaandelijks worden de 

bewoners en familieleden op de hoogte gebracht van 

het leven binnen het woonzorgcentrum. Je vindt er o.a. 

verjaardagen en foto's van activiteiten in terug. 

Veilige tuin met terras: De beschermde afdeling heeft 

een eigen tuin waar bewoners vrij kunnen rondlopen. 

Dit geeft ze een gevoel van vrijheid in een veilige 

omgeving. 

Kapsalon: Meermaals per week komt Els langs om het 

kapsalon binnen het woonzorgcentrum te openen. Ook 

bewoners van de assistentiewoningen zijn hier welkom. 
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Receptie: Hier kan u terecht voor alle nuttige 

inlichtingen. De receptie is dagelijks bemand tussen 

8u30 en 18u. 

Animatie: Om een zinvolle dagbesteding te kunnen 

aanbieden hebben we een gespecialiseerd team van 

ergotherapeuten. Dagelijks wordt er een activiteit 

georganiseerd. De ene keer al wat groter dan de 

andere keer. Denk maar aan: het maandelijks 

verjaardagsfeest, bingo, spaghettifestijn, ritje in de 

huifkar,... 

Polyvalente zaal met bar: De polyvalente zaal biedt 

een ideale ruimte voor een tal van activiteiten. Iedere 

middag functioneert ze ook als cafetaria waar 

bewoners en/of familieleden iets kunnen drinken. 
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Rokersruimte: Er mag niet gerookt worden in het 

woonzorgcentrum. Maar omdat niet iedereen het 

roken kan afleren, hebben we ook een aangepaste 

rokersruimte voorzien. 

Kapel: Een sfeervolle ingerichte kapel geeft de 

bewoners de mogelijkheid tot dagelijks gebed en 

bezinning. Wekelijks is er een eucharistieviering waar 

zowel bewoners als familieleden en buurtbewoners 

welkom zijn. 

WIFI: Alle bewoners en bezoekers kunnen steeds 

gebruik maken van het gratis netwerk. De code kan 

bekomen worden in de cafetaria, aan het onthaal of in 

de verpleegpost.  

Drankenautomaat: Ook als de cafetaria nog niet open 

is, kan je een fris drankje kopen. De drankenautomaat 

bevindt zich aan het onthaal. 
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Beleef-TV: De beleef-TV biedt interactieve spellen 

waarbij de bewoners zowel de fijne motoriek oefenen 

als op mentaal gebied gestimuleerd worden. 

Daarnaast kan hij ook gewoon als TV of 

presentatiescherm gebruikt worden. Aangezien hij 

vlot verrijdbaar is staat hij afwisselend op alle 

afdelingen. Alhoewel de BeleefTV zich vooral richt op 

senioren is hij gemaakt voor alle generaties. Hierdoor 

kunnen de bezoekjes van de kleinkinderen nog leuker 

worden. 
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Het Team 
Binnen onze voorziening zal u geholpen worden door 

een enthousiast interdisciplinair team van 

personeelsleden die vanuit hun deskundigheid en hun 

vaardigheden alles in hun werk zullen stellen om u een 

aangenaam verblijf en een goede verzorging te 

garanderen. 

In de loop van je verblijf zal je o.a. kennismaken met: 

- Verpleegkundigen 

- Zorgkundigen 

- Ergotherapeuten en 

animators 

- kinesitherapeuten 

- onderhoudspersoneel 

- technische dienst 

- vrijwilligers 

- …. 

Verschillende werkgroepen en referentiepersonen 

zorgen ervoor dat we binnen onze voorziening een 

deskundigheid en specialisatie kunnen opbouwen rond 

belangrijke thema’s: dementie, palliatieve zorgen, 

diabetes, wondzorg, enz… 
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Woongelegenheid: 
U vindt op de afdeling kamers van 15,5m² en van 20m². 

Iedere kamer werd luchtig en gezellig ingericht. De 

kamers zijn bemeubeld en bevatten: 

- Hooglaag bed 

- Ingebouwde kleerkast 

- Nachttafel (eventueel met ijskast) 

- Tafel 

- Tv-meubel 

- 2 stoelen 

- Zetel 

- Aparte badkamer met toilet en lavabo 

Indien u dit wenst, mag u ook eigen meubelstukken 

meenemen om de kamer zo gezellig mogelijk te maken. 

Roken is echter verboden op de kamer en mag enkel in 

de aparte rookruimte.  
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Prijzen 
De ligdagprijs voor ons woonzorgcentrum bedraagt: 

€ 58,09 voor een kamer van 15,5 m² 

€ 62,13 voor een kamer van 20 m² 

€ 63,90 voor een kamer met douche 

Voor het verblijf van de echtgeno(o)t(e) wordt 10% in 

vermindering gebracht. 

De huur van een ijskast bedraagt € 2,48 per maand. 

Volgende dienstverlening en onkosten zijn inbegrepen 
in de ligdagprijs: 

- Drie maal daags een gevarieerde, verzorgde en 
evenwichtige maaltijd.  

- Water op de kamer plus alle aangepaste dranken bij 
de maaltijden.  

- Een aangename en gezellige aardgasverwarming 
langs radiatoren, die de bewoner zelf kan regelen. 

- Meubels voor op de kamer. 
- Het onderhoud van de kamers en alle lokalen. 
- De was en strijk van het bedlinnen.  
- Alle dagelijkse zorg en ondersteuning door 

deskundige en toegewijde verpleegkundigen en 
zorgkundigen.  

- Logopedie. 
- Speciale hulp en verzorging aan semivalide en 

invalide personen.  



13 

 

- Aangepaste en deskundige zorg aan ouderen met 
dementie. 

- Alle incontinentiemateriaal. 
- Basis verzorgingsmateriaal (voor bvb. wondzorg, 

antidecubitus…) 
- Zeep, tandpasta en shampoo 
- De activiteiten georganiseerd binnen ons WZC. 
- T.V.-distributie.   

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs: 

- Geneeskundige kosten 
- Remgelden voor medicatie en specifiek 

wondzorgmateriaal 
- Teststrips voor niet-geconventioneerde diabetici 
- Specifiek materiaal anti-doorligwonden 
- Bodylotion, body oil 
- Aanvullende mutualiteitsbijdragen of bijdrage 

zorgkas 
- Kinesitherapie  voor bewoners met R.O.B.-profiel 
- Kapper 
- Pedicure 
- Was en strijk van persoonlijke kledij 
- Abonnement op het telefoonnet en gesprekskosten  
- Huur ijskastje 
- Cafetaria 
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Facturatie 
De factuur wordt maandelijks opgesteld. Ze omvat de 

verblijfskosten van de daaropvolgende maand en de 

onkosten van de voorbije maand. De leden van de 

administratieve diensten geven u hier indien gewenst 

graag toelichting bij.  
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Procedure opname 

Een opnameaanvraag wordt pas geldig na een bezoek 

aan de voorziening. Bij uw eerste kennismaking met de 

voorziening, gebeurt een intakegesprek. Wij moeten 

steeds in het bezit zijn van: 

- Een recente KATZ-schaal (ingevuld door uw 

huisarts of het ziekenhuis) 

- Klever mutualiteit 

- Identiteitsgegevens  

Als uw voorkeur voor opname naar ons WZC gaat, 

vragen we dat u zelf regelmatig contact opneemt met 

de opnameverantwoordelijken.  

We vragen u ook elke wijziging, zoals vaste plaatsing, 

gewijzigde gezondheidstoestand, overlijden, e.d. aan 

de opnameverantwoordelijken door te geven. 

Gelieve jaarlijks contact op te nemen met de sociale 

dienst zodat zij de wachtlijst up to date kunnen 

houden.  

Opnameverantwoordelijke: 

Kimberly Baeke 

09 365 26 25 | kimberly.baeke@rvtstjozef.zkj.be 
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Bij een effectieve opname/mogelijkheid tot verblijf in 

ons WZC verwittigen wij u telefonisch en volgt er een 

formalisatie. 

We nodigen u uit om de administratieve zaken te 

regelen,  concrete afspraken te maken i.v.m. de 

kamer/flat, om nadere kennis te maken met de 

afdeling, om dag en uur van de opname te bepalen. 

De keuze van huisarts is volledig vrij maar wij raden u 

aan om tijdig uw huisarts te vragen of hij bereid is u op 

medisch vlak te volgen in WZC Sint-Jozef.   
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Wat in tussentijd? 

Zoals in vele voorzieningen kampt ook ons WZC met 

een wachtlijst tot opname. De duur van de wachttijd 

hangt af van je zorgprofiel en uiteraard van het aantal 

inschrijvingen op dit moment op de wachtlijst. We 

informeren u hierover zo goed mogelijk en zijn bereid 

om u ten allen tijde hierover in te lichten.  

In afwachting van de opname kan u beroep doen op 

verschillende diensten: 

- Thuiszorg: onze regio beschikt over een uitgebreid 

aanbod aan thuiszorgmogelijkheden voor 

hulpbehoevenden. Diensten zoals thuisverpleging, 

gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, diensten 

maaltijdbedeling, uitleendienst, palliatieve 

thuiszorg, enz. zorgen ervoor dat de thuissituatie 

zoveel mogelijk ontlast wordt en de oudere de 

hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en verdient. 

- Kortverblijf: een centrum voor kortverblijf is 

verbonden aan een woonzorgcentrum of een 

woonzorgcentrum. Het biedt ouderen en hun 

mantelzorgers hulp- en dienstverlening aan. 

Kortverblijf neemt gedurende korte periodes de 
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zorg over. Ons WZC beschikt niet over kamers voor 

kortverblijf. Een lijst van erkende centra voor 

kortverblijf alsook de beschikbaarheid, kan u 

terugvinden op www.kortverblijven.be 

- Revalidatie of een verblijf op een sp-dienst binnen 

een ziekenhuis: een opname in een 

revalidatiecentrum of op een Sp-dienst binnen een 

ziekenhuis is bedoeld voor mensen die nog verdere 

lichamelijke en/of psychische zorgen nodig 

hebben. Opname op een dergelijke dienst gebeurt 

na doorverwijzing van een arts (meestal 

aansluitend op een ziekenhuisopname) en met 

goedkeuring van de revalidatiearts van de gekozen 

instelling.  

- Dagopvang: dagverzorging is een vorm van hulp en 

verzorging waarbij iemand een paar keer per week 

overdag naar een centrum gaat hoofdzakelijk voor 

verzorging en opvang.  ’s Avonds en gedurende het 

weekend verblijft men in zijn eigen leefomgeving.  

Meer info over deze diensten kan je steeds vragen aan 

de sociale dienst van je mutualiteit of het ziekenhuis. 
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Zorg-saam 

WZC Sint-Jozef behoort tot de overkoepelende 

organisatie van Zorg-saam. We werken nauw met hen 

samen en kunnen met een gerust hart mensen 

doorverwijzen voor kortverblijf, dagopvang of een 

tijdelijke opname in afwachting van een plaats in ons 

woonzorgcentrum: 

WZC Kanunnik Triest te Melle: Kortverblijf, dagopvang 

Contactpersoon: Nathalie of Petra | 0476 97 07 18 

WZC Sint-Eligius te Zeveneken: Kortverblijf, dagopvang 

Contactpersoon: Femke of Natasja | 09 353 93 83 

WZC Moervaartheem te Wachtebeke:  kortverblijf, 

dagopvang |Contact: 09 342 36 62 

WZC Sint-Rafaël te Liedekerke: kortverblijf, dagopvang 

Contact: 053 64 68 29 

… 

 

Meer instellingen binnen onze overkoepelende 

organisatie of meer info over de mogelijkheden die ze 

kunnen bieden, kan je terugvinden op www.zorg-

saam.be 
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Financiële hulp 

Indien uw financiële middelen ontoereikend zijn om 

het verblijf in het woonzorgcentrum te betalen, 

overlopen we samen met u graag de verschillende 

mogelijkheden: 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: 

tegemoetkoming hulp aan bejaarden): 

Een budget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en 

gezondheidsproblemen. 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger: 

residentiële premie zorgverzekering): 

Elke bejaarde die definitief wordt opgenomen in een 

residentiële instelling heeft recht op een maandelijkse 

tegemoetkoming van 130 euro . Deze tegemoetkoming 

kan pas aangevraagd worden bij opname. Wij bezorgen 

u bij opname hiertoe de nodige aanvraagformulieren 

en een verblijfsattest. 

 

Voor meer informatie over deze zorgbudgetten kunt u 

langsgaan bij uw mutualiteit/gemeentebestuur/OCMW 

Of via de website: www.vlaamsesocialebescherming.be 

 



21 

 

Tussenkomst kortverblijf: 

Bij een opname in het Centrum voor Kortverblijf 

voorziet de mutualiteit in een tussenkomst. Voor meer 

informatie hierover wendt u zich best tot uw 

mutualiteit daar dit kan verschillen van mutualiteit tot 

mutualiteit.  

 

In allerlaatste instantie kan u een aanvraag tot 

financiële steun richten bij het O.C.M.W. of het Sociaal 

Huis van de gemeente waar u vóór de opname in onze 

voorziening het laatst was gedomicilieerd. Een 

borgstelling van het O.C.M.W. is in dat geval vereist 

alvorens over te gaan tot opname. 
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contactgegevens 

Onthaal:  

09 365 26 20 | info@rvtstjozef.zkj.be  

Algemeen directeur: Filip Audenaert 

09 365 26 24 | filip.audenaert@rvtstjozef.zkj.be 

Administratief directeur: Kristel Blomme 

09 365 26 25 | kristel.blomme@rvtstjozef.zkj.be 

Verantwoordelijke zorg en kwaliteit: Sarah Willems 

09 365 26 25 | sarah.willems@rvtstjozef.zkj.be 

Hoofdverpleegkundige Seniorenheem: Stefanie Cours 

09 365 26 28 | stefanie.cours@rvtstjozef.zkj.be  

Hoofdverpleegkundige Korenbloem (1ste verdiep): 

Nadine Hofman  

09 365 26 21 | nadine.hofman @rvtstjozef.zkj.be  

Hoofdverpleegkundige Klaproos (2de verdiep): Christel 

De Pauw 

09 365 26 22 | christel.depauw@rvtstjozef.zkj.be 

Sociale dienst/administratie: Kimberly Baeke 

09 365 26 25 | kimberly.baeke@rvtstjozef.zkj.be  
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Noot:  

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen voor 

andere doeleinden dan deze brochure, op welke wijze ook, 

zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de algemeen directeur van het WZC Sint-

Jozef V.Z.W. te Wetteren. 

 


