I N L I C H T I N G EN

Wachtlijst
Wie overweegt zich te laten opnemen in het WZC dient
zich in te schrijven op de wachtlijst. Een inschrijving op
deze lijst verplicht u echter op geen enkel moment in het
WZC te komen wonen.

Het ‘woonzorgcentrum Sint-Carolus’ met o.a.
4 afdelingen, waarvan 1 gesloten afdeling
voor personen met dementie, is een initiatief,
dat beheerd wordt door de Zwartzusters
Augustinessen
van
Halle.
De
assistentiewoningen en het centrum voor
kortverblijf zijn twee andere initiatieven van
deze v.z.w..

De gegevens die gevraagd worden bij inschrijving zijn

enkel bedoeld om een administratief dossier aan te
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leggen. Zij maken deel uit van het beroepsgeheim en
zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
Alle aanvragen worden chronologisch en volgens graad
van zelfredzaamheid ingeschreven. Om u steeds de
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meest correcte plaats op de wachtlijst te kunnen geven,
vragen wij u om bij iedere belangrijke wijziging in uw

gezondheidstoestand ons hiervan te verwittigen.
We wensen in de eerste plaats personen te huisvesten
die woonachtig zijn in en rondom de gemeente Ternat,
evenals personen die reeds verblijven in onze assistentiewoningen.

Inspraak / samenspraak
Wij hechten veel belang aan het recht op informatie,
evenals aan het inspraak- en klachtenrecht. Hiervoor
werken we o.a. met een gebruikersraad die driemaandelijks samenkomt en wordt er trimestrieel het boekje
‘De vier seizoenen van Carolus’ uitgegeven.

DAGP R I J S

(VANAF 1/12/2022)

De dagprijs, goedgekeurd door de FOD
Economische Zaken, is afhankelijk van het
type kamer:
€58,48/dag voor een eenpersoonskamer/
kamer kortverblijf
€51,83/dag voor een tweepersoonskamer
(per persoon)
€73,06/dag voor een eenpersoonsstudio
€54,59/dag voor een tweepersoonsstudio
Niet inbegrepen: medicatie, dokter,
paramedische kosten, kapper, pedicure,
persoonlijke was, persoonlijke telefoon,
deelname
aan
bepaalde
animatieactiviteiten.
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Ons woonzorgcentrum

Onze visie op hulp- en dienstverlening

Het dagelijkse leven

Het woonzorgcentrum Sint-Carolus is een wooncom-

Er werd grondig nagedacht over onze opdracht als

Met ongeveer 120 medewerkers en een 50-tal vrijwil-

plex voor ouderen. Er kunnen maximaal 138 residen-

woonzorgcentrum. Zo kwamen we tot onze missie en

ligers proberen wij een zo kwalitatief mogelijke dienst-

ten definitief gehuisvest worden, verdeeld over 4

visie op onze hulp- en dienstverlening. Het woonzorg-

verlening te verzekeren. Naast de toegewijde zorgen

afdelingen. Eén afdeling is een gesloten afdeling

centrum wil een humane, hoog kwalitatieve en toegan-

van elke dag en het genieten van verzorgde maaltijden

voor ouderen met dementie. Verder bieden wij 5

kelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu

kunnen de bewoners, indien zij dit wensen, deelnemen

kamers voor kortverblijf aan. Daarnaast is er ook de

aanbieden dat in de mate van het mogelijke in over-

aan verschillende activiteiten of bezoek ontvangen, naar

groep van assistentiewoningen. Dit is een modern

eenstemming is met de wensen van de bewoners en

de kapel gaan, een drankje nuttigen in de cafetaria,

complex van 45 flats die zich richt tot de valide en

hun familie. Respect voor ieders privacy en autonomie

genieten op het terras,...

actieve 65-plusser die nog voldoende zelfredzaam is.

vinden wij erg belangrijke waarden. De dienstverle-

Wij bieden verschillende ruimten aan waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten of specifieke zorgen ontvangen. Zo is er een sfeervolle cafetaria, toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek. Verder beschikt
ons huis over een kapel, een eigen kapsalon, een
animatielokaal en een ruime en volledig ingerichte
kinézaal.
In het woonzorgcentrum Sint-Carolus richten wij ons
vooral tot zwaar zorgbehoevende ouderen van boven de 65 jaar. Er kunnen zowel alleenstaande da-

ning wordt gegeven vanuit een positief standpunt,
waarbij de nadruk wordt gelegd op wat de bewoner

nog zelf kan én waar geholpen wordt wanneer hulp
noodzakelijk is. Zo ontstaat een relatie waarbij de
dienstverlener en de bewoner samen praten, samen
denken en samen beslissen met eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en wederzijdse gevoelens.

Familie, kennissen, vrienden…
steeds welkom
Ook familie en vrienden van de bewoners krijgen ruime
aandacht binnen het woonzorgcentrum. Naast de belangrijke rol die zij ongetwijfeld spelen in het leven van

Zelfontplooiing, sociale contacten worden gestimu-

de residenten, hebben zij vaak ook heel wat vragen.

leerd, aangepaste activiteiten en een zinvolle tijdsbe-

We vinden het dan ook belangrijk hen zoveel mogelijk

steding staan centraal.

te betrekken bij het leven in het WZC. Onze deuren

mes, heren als koppels worden gehuisvest. Met het

Verder wensen wij bijzondere aandacht te schenken

initiatief van kortverblijf willen wij de mogelijkheid

aan de dementerende bewoner en zijn familie. Ook

bieden om in geval van nood of bij vakantie van de

voor hen wensen wij met het grootste respect te blij-

mantelzorgers, bejaarden tijdelijk (max. 90 dagen

ven zoeken naar hun wensen en mogelijkheden. De

per jaar) in het woonzorgcentrum te laten verblijven.

gesloten afdeling is speciaal ingericht in functie van
hun noden, wensen en veiligheid.

staan altijd voor hen open, bezoekuren zijn volledig vrij.
Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan grote uitstappen, aan het kerstdiner, en de meeste andere
activiteiten.

