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

VAST VERBLIJF
WZC MOERVAARTHEEM
Meersstraat 31
9185 Wachtebeke

Tel. 09/342 36 36
Fax 09/342 97 16
www.wzcmoervaartheem.be
BE66 3630 9656 3843
Erkenningsnummer : PE1274

Het woonzorgcentrum biedt individuele
kamers en echtparenkamers.
Voor personen met dementie wordt
aangepaste opvang in een beveiligde afdeling
voorzien.
De kamers in het woonzorgcentrum zijn
voorzien van een sanitaire cel, met toilet,
lavabo en douche en worden bemeubeld met
bed, nachttafel, kleerkast, tafel en stoelen en
een aangepaste zetel.
De bewoners die dit wensen, kunnen dit
meubilair gerust vervangen door en/of
aanvullen met persoonlijke huisraad.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht
bij de sociale dienst.

De dagprijs voor een 1 persoonskamer bedraagt :
54.91 €.
De dagprijs voor 2 personen op een
echtparenkamer : 97.20 €
Inbegrepen in de dagprijs :
 Incontinentiemateriaal
 Alle maaltijden & dieetvoeding (mits
doktersvoorschrift)
 Bemeubelde kamer
 Bedlinnen
 Drank op kamer (water)
 Zorg
Zijn NIET inbegrepen in de dagprijs :
 Dokters
 Kiné (uitgezonderd RVT)
 Bijdrage mutualiteit
 Huur telefoontoestel
 Kostprijs telefoongesprekken
 TV abonnement
 Was
 Pedicure
 Kapper

Wat brengt u mee ?









Identiteitskaart + pin/puk code
Een overzicht van de te nemen medicatie
Voldoende bovenkleding, ondergoed,
handdoeken, toiletgerief.
Bedlinnen wordt door het MVH voorzien.
Een recent pensioenstrookje
Een recente Katz-schaal (een formulier
dat de graad van zorgbehoefte
weergeeft).
Kameropsmuk en zaken om uw kamer een
persoonlijke toets te geven

