Openingsuren

Info & aanvragen
Coördinator DVC:

Op weekdagen is het dagverzorgingscentrum geopend van 9u00 tot 17u.
Gesloten op weekend- en feestdagen.

Carolien Franssens

 Neem telefonisch contact op met de
coördinator op het nummer 014/75 27 00

Dagverzorgingscentrum

 Vul een inschrijvingsformulier in via de website
www.sint-lucia.be

GASThuis

 Stuur een mail naar dvcgasthuis@sint-lucia.be

Dagprijs
De dagprijs bedraagt € 28,00
- Dagprijs op datum van 5/10/2015

Of u in aanmerking komt voor een opname in het
dagverzorgingscentrum, wordt bepaald door de
datum van inschrijving en door de mate van
zorgbehoevendheid.

Inbegrepen in de dagprijs:
- Verblijf, opvang en infrastructuur
- Warm middagmaal
- Reguliere animatie– en recreatieactiviteiten
- Incontinentiemateriaal
Niet inbegrepen in de dagprijs:
- Vervoer
- Medische, paramedische en farmaceutische
verstrekkingen (medicatie,…)
- Kapper, pedicure, manicure
- Specifieke animatie– en recreatieactiviteiten
- ...
Ga na bij uw mutualiteit of zij tussenkomst
verlenen in de vervoers –/ verblijfskosten.

Clarissendreef 1

Zo lang mogelijk
thuis blijven wonen

2300 Turnhout
014/75 27 00

www.sint-lucia.be

Het dagverzorgingscentrum

Centrum voor kortverblijf
In het woonzorgcentrum zijn er 3 erkende
kamers voor kortverblijf welke tijdelijk opvang
en verzorging biedt aan ouderen. U kunt er
verblijven voor een periode van maximaal 60
opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen
per jaar. Een centrum voor kortverblijf is een
oplossing als u tijdelijk meer verzorging nodig
heeft of om een adempauze te bieden voor de
mantelzorgers.

Het dagverzorgingscentrum maakt deel uit van
het woonzorgcentrum en biedt opvang, begeleiding, zorg en ondersteuning aan. Het geeft de
kans aan de mantelzorger/familie om even op
adem te komen. Huiselijkheid en gezelligheid
staan centraal. Het dagverzorgingscentrum organiseert zowel activatie-, revalidatie– als ontspanningsactiviteiten.

Definitief verblijf

Voor wie?
Ouderen vanaf 65 jaar kunnen er terecht voor
minimum 2 of meerdere dagen in de week. Zowel
ouderen met lichamelijke problemen als personen met dementie kunnen er terecht. Het centrum is niet geschikt voor wie zware medische
verzorging en begeleiding nodig heeft. Of u wel
of niet in aanmerking komt, wordt bepaald door
een medisch attest van huisarts of specialist.

Dagindeling
9u00 - 10u

Ontvangst

10u - 11u30

Voormiddagactiviteit

12u - 13u

Warme maaltijd

13u - 14u

Rustmoment

Gebruikers kunnen zelf gebracht worden naar
het dagverzorgingscentrum door familie.

14u - 16u

Namiddagactiviteit

U kan ook gebruik maken van de vervoersmaatschappij waarmee wij samenwerken.

16u - 17u

Klaarmaken voor vertrek

Vervoer

In het woonzorgcentrum kan u terecht voor een
definitief verblijf. Voor meer informatie over de
voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden,
vraag naar onze folder.

