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Dagverzorgingscentrum                

 De Maretak 
 

 

 

 

 

De wetgeving omschrijft een dagverzorgingscentrum (DVC) als “een thuiszorgondersteunend 

initiatief met  als opdracht, de bezoeker van 65 jaar of ouder in daartoe bestemde lokalen, 

dagverzorging, en, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke 

hulp te bieden”. In deze brochure geven wij weer hoe wij deze omschrijving in onze werking en ons 

aanbod vertalen.  
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Dagverzorging is bestemd voor de ouderen die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar overdag wat 

gezelschap, hulp of ondersteuning zoeken. Het DVC kan een of meerdere dagen per week de thuiszorg 

ontlasten en  het zo mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te wonen. 

Wie thuis wil blijven wonen, ondanks kleine ongemakken, maar moeilijkheden heeft met ‘het alleen zijn’  kan de 

nodige ondersteuning vinden in een DVC. 

Voor wie de zorg voor moeder of vader of  

zorgbehoevende huisgenoot, 7 dagen op 7 op 

zich neemt, kan die zorg soms te zwaar wegen. 

Het DVC kan de gelegenheid geven om even op 

adem te komen.  
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Doelgroep 

65 plussers met nood aan sociale contacten, nood aan structuur en ondersteuning, nood aan …  

Een bezoeker aan het DVC noemen wij een ‘daggast’. 

De daggast  moet kunnen verplaatst worden van huis naar het DVC, en moet dus minstens in een rolwagen 

kunnen zitten.  

Het gedrag en de houding van de daggast moet samenzijn in 

een groep toelaten. 

Een proefperiode kan ingelast worden om de daggast te 

helpen bij het maken van de beste keuze.  
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Ons aanbod 

 

Een team van een verpleegkundige en zorgkundigen, onder leiding van een coördinator verzorgt de dagelijkse 

werking van het DVC.  

In het DVC willen we de daggasten een aangename dag bezorgen. Rust, gezelligheid, veiligheid, een zinvolle 

dagbesteding, beweging en wat amusement staan op het programma. Op de activiteitenkalender kan vooraf het 

aanbod bekeken worden. 

Elke middag wordt een gevarieerde, warme maaltijd aangeboden. De maaltijden worden verzorgd vanuit de 
centrale keuken van WZC Zonnehove, eventueel aangevuld met een soep of dessert bereid door de daggasten 
zelf tijdens een kookactiviteit. Koffie en water zijn doorheen de dag voorzien. In de namiddag bieden we een 
vieruurtje aan. 

Enkel op doktersvoorschrift wordt een dieetmaaltijd geserveerd.  

Een avondmaal wordt niet systematisch verzorgd, maar indien gewenst kan, tegen betaling, een broodmaaltijd 

voor ’s avonds meegegeven worden.  
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Indien wenselijk kunnen verzorgende activiteiten (bvb een wekelijks bad) aangeboden worden.  Ook een bezoek 

aan de kapper of pedicure kan geregeld worden. Uw huisarts of kinesist kan, indien aangewezen, in het DVC op 

huisbezoek komen.  

 

De nodige medicatie en specifieke verzorgingsproducten brengt u van thuis mee. Wij zorgen voor de correcte 

toepassing. Incontinentiemateriaal is ter beschikking. 

 

De daggasten kunnen vanaf 8u tot 17u bij ons terecht. Elke weekdag, behalve op feestdagen, zijn er van 9u tot 

16u activiteiten voorzien. 

 

Een daggast  zorgt voor eigen vervoer, of kan beroep doen op de diensten van Taxi Hendrickx (vzw Mobar). 

Deze haalt onze daggasten dagelijks op binnen een straal van 10 km,  tegen betaling d.m.v. dienstencheques op 

naam van de daggast.  
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Een dag in ons DVC kan er dus zo uitzien: 

Tussen 8u en 9u aankomst in DVC De Maretak. 

Een lekker kopje koffie bij de krant om de dag  goed te 

beginnen. 

De begeleider organiseert een activiteit bvb verse soep 

maken. 

De soep staat op, de tafel wordt gedekt.  
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Een lekkere maaltijd wordt aangeboden; de begeleiders 

helpen waar nodig. 

Een klein dutje in de relax zetel of even het bed in. 

Koffie met lekkers. 

Deelname aan een activiteit bvb een quiz. 

Terug naar huis tegen 17u. 

 

 

 

 

Inspraak en communicatie 

De zorg voor elke individuele daggast wordt besproken in overleg met de daggast, de mantelzorger en het team 

van het DVC. De mantelzorger wordt via e-mail of een heen- en weerschrift op de hoogte gehouden.  
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Aan de daggast en vertegenwoordiger wordt regelmatig gelegenheid gegeven tot inspraak en informatie 

uitwisseling over het DVC. 

 

Locatie 

 

Het DVC bevindt zich in het gebouw van onze Groep van Assistentiewoningen De Drie Linden. Er staat een 

ruime leefruimte ter beschikking, waar de daggasten aan tafel of in de zithoek kunnen vertoeven. Een keuken / 

bar maakt dat keukenactiviteiten mogelijk zijn, wat voor vele daggasten een vertrouwd gegeven is. ’s Middags 

kan rust genomen worden in comfortabele zetels of in een bed in de slaapruimte. Een volledig uitgeruste 

badkamer met aangepast bad en douche staat ter beschikking. De toiletten zijn uiteraard toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Bij mooi weer kan er genoten worden op ons terras en tuin. 

 

Er zijn enkele parkeerplaatsen voorzien.  
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Wat kost het? 

Volledige dag: basisprijs met middagmaal:  € 33.66 

Halve dag:  € 24.04 

Inbegrepen: Opvang en begeleiding  / Verpleging en 

verzorging. 

Incontinentiemateriaal  / Animatie. 

Koffie en dranken doorheen de dag. 

Niet inbegrepen: Doktersbezoek / Kapper & pedicure / 
Vervoer / Medicatie / kiné (tenzij F-forfait). 

 

 

 

Vervoer: € 2,50/rit < 5km  € 3,75/rit > 5km  € 5,00/rit > 10km  

 

Facultatief: avondmaal om mee te nemen: € 4,00  
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Tussenkomst 

Bepaalde mutualiteiten voorzien een tussenkomst op de dagprijs in DVC. Gelieve uw mutualiteit te contacteren. 

Gezien we beroep doen op vzw Mobar voor het vervoer, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een 

tussenkomst voor het vervoer bij de mutualiteit. 

 

Contact 

U kan de coördinator, Carine Van de Voorde van maandag tot vrijdag bereiken tussen 9u en 17u via het 

telefoonnummer 09/32.17.461.  Zij staat u graag te woord! 

Voor een bezoek, gelieve telefonisch een afspraak te maken. 
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