Opnameverantwoordelijke
WZC Moervaartheem
Meersstraat 31
9185 Wachtebeke
Tel. : 09/342 36 36
Fax : 09/342 97 16

Te bereiken van maandag tot vrijdag
Van 8.30 u. tot 12.00 u – 12.30 u. tot 16.30 u.
Tel: 09/342 36 62
e-mail :
socialedienst@moervaartheem.zkj.be

Vanuit Gent:
 neem de Kennedylaan richting Zelzate
 afslag Sint-Kruis-Winkel
 voorbij Sint-Kruis-Winkel komt u in het
dorp van Wachtebeke terecht
 voorbij de kerk de eerste straat rechts is de
Meersstraat
Vanuit Antwerpen:
 neem de N49 richting Knokke
 afslag Zelzate
 aan de verkeerslichten links afslaan
 rijden tot aan de rotonde, afslag
Wachtebeke
 aan de volgende verkeerslichten rechts
afslaan
 in het dorp volgt u de richting Lochristi, dit
is de Meersstraat

KORT VERBLIJF
WZC MOERVAARTHEEM
Meersstraat 31
9185 Wachtebeke
Tel. 09/342 36 36
Fax 09/342 97 16
www.zorg-saam.be/moervaartheem
BE66 3630 9656 3843
Erkenningsnummer : KPE1274

Kort verblijf is bedoeld als tijdelijke ontlasting
van thuis- en mantelzorg, als een mogelijkheid
om even de dagelijkse sleur en druk te
doorbreken en om de thuiszorg zo lang
mogelijk haalbaar te houden
Kort verblijf kan in volgende situaties :
 Een ziekenhuisopname gevolgd door
een langdurige herstelperiode.
 Tijdelijke afwezigheid van
mantelzorgers vb. ten gevolge van
vakantie
 Indien u zelf even de teugels wil
loslaten en u laten verzorgen.
 Crisissituatie thuis

De dagprijs van het kort verblijf bedraagt : 58,86€.

Inbegrepen in de prijs :
 Incontinentiemateriaal
 Alle maaltijden & dieetvoeding (mits
doktersvoorschrift)
 Bemeubelde kamer (met koelkast, telefoon
en TV)
 Bedlinnen
 Huur telefoon
 Drank op kamer (water)
 Zorg
Hou rekening met de wettelijke vastgelegde
grenzen :




In het WZC Moervaartheem stellen we hiervoor
10 woongelegenheden ter beschikking.
De zorg voor bewoners in kortverblijf verloopt
geïntegreerd met de rusthuis/RVT-functie.

Max. 90 dagen op jaarbasis
Max. 60 dagen aaneensluitend
Sommige mutualiteiten verlenen een
tussenkomst in een gedeelte van de
ligdagprijs, neem hiervoor contact op met
hun sociale dienst.

Wat brengt u mee ?






Identiteitskaart
Een overzicht van de te nemen
medicatie, voldoende medicatie of
voorschriften
Voldoende bovenkleding, ondergoed,
handdoeken, toiletgerief.
Bedlinnen wordt door de voorziening
ter beschikking gesteld.

