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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

(REGLEMENT VAN ORDE) 
 

 

1. VOORSTELLING 

 
 “Hertog van Brabant” is een dagverzorgingscentrum van het woonzorgcentrum Dijlehof, 
Minderbroedersstraat 9b te Leuven. 
 

2. DOELSTELLING 

 
a. Hertog van Brabant richt zich naar dagopvang van ouderen met een fysieke zorgnood, ouderen die 

op zoek zijn naar fysieke stimulatie en deugd hebben aan structuur en sociaal contact. 
b. Onze doelen: stimulatie van eigen vaardigheden, activering, ondersteuning van de thuiszorg, 

huiselijke sfeer en laagdrempeligheid 
c. De noodzakelijke lichamelijke en verpleegkundige verzorging kan er worden voortgezet. 
d. We ondersteunen de thuiszorg om zo de draagkracht van de familie of andere mantelzorgers te 

versterken. 
e. Het opzet voorziet niet in een therapeutische begeleiding en biedt geen revalidatie in strikte zin. Het 

centrum zal geen personen opnemen die intensieve medische controle nodig hebben, of die zwaar 
mentaal zorgbehoevend zijn 

 

3. REGELING VAN DE BEZOEKDAGEN 

  
Procedure 

 
1. De verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum gaat na of de vraag van de kandidaat-bezoeker 

kan beantwoord worden aan de doelstellingen van het dagverzorgingscentrum. 
2. De administratieve stukken (zie Overeenkomst Artikel 3.1) worden verder afgewerkt. 
3. Er wordt gewerkt met vaste bezoekersdagen. Deze planning of wijzigingen eraan, dienen minstens 

een week op voorhand te gebeuren.  
4. Hiermee samengaand worden de afspraken omtrent het vervoer geregeld. (Te voorziene 

afwezigheden  worden minstens één dag op voorhand vóór 12 uur gemeld.) De verantwoordelijke zal 
in overleg met de familie bepalen wanneer de bezoeker wordt opgehaald en teruggebracht. 

 

4. DAGSCHEMA 

 
Het dagverzorgingscentrum biedt u een fijne en zinvolle dag aan, met gepaste aandacht voor verzorging. Het 
betekent een afwisseling met het thuisgebeuren, nieuwe sociale contacten en een verruiming van de horizon. 
Een maandelijkse planning van de activiteiten wordt u meegeven.  
Een dag binnen het dagverzorgingscentrum start met een warm onthaal en een drankje. Een vaste 
dagelijkste structuur draagt bij tot een veilig en geborgen gevoel. We streven naar een kwaliteitsvolle 
dagbesteding met oog voor de persoonlijke noden. 
 

5. MAALTIJDEN 
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In de dagprijs is een middagmaal en koffie of theeoverdag voorzien. We hebben ook wekelijks een fruitmand. 
Dieetvoeding is mogelijk op voorschrift van de behandelende arts. Familieleden kunnen desgewenst mee het 
middagmaal gebruiken tegen kostprijs, voor zover zij daags voordien verwittigen. 

 
 

6. PERSOONLIJKE VERZORGING 

 
Wij houden er aan dat de bezoeker steeds hygiënisch verzorgd is voor hij/zij naar het dagverzorgingscentrum 
komt. 
De bezoekers worden waar nodig geholpen bij de activiteiten van het dagelijkse leven. Zij krijgen eveneens 
de zorgen verstrekt die hun gezondheidstoestand vereist. 
Van iedere bezoeker dient een dossier te worden bijgehouden dat de richtlijnen omtrent de verzorging bevat 
en waarin de relevante verzorgings- en/of begeleidingsaspecten worden bijgehouden. 
De persoonlijke huisarts blijft in principe de behandelende arts. De bezoeker kan evenwel ook een beroep 
doen op de coördinerende artsen van het Dijlehof. 
Medicatie wordt door de bezoeker zelf meegebracht. Het aanwezige personeel kan eventueel helpen bij de 
opvolging van het medicatiegebruik. 
De bezoeker kan ook tegen kostprijs en op afspraak een beroep doen op de volgende diensten: 

- kapster 
- pedicure 
- tandarts 

 

7. INSPRAAK EN OVERLEG 

 
In het dagverzorgingscentrum wordt minstens twee maal per jaar een overlegmoment georganiseerd met de 
bezoekers en de geïnteresseerde familieleden. De verantwoordelijke van het centrum richt deze vergadering 
in en leidt ze. 
Tijdens dit overleg kunnen de bezoekers en de familieleden advies uitbrengen over alle aangelegenheden 
die de algemene werking van het centrum betreffen. 
Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt dat naar iedereen wordt verstuurd en in de hall van het 
dagverzorgingscentrum ter inzage ligt. Een exemplaar ervan wordt aan de directie bezorgd. De directie en 
het personeel  kunnen indien nodig uitgenodigd worden of aanwezig zijn om de overlegvergadering bij te 
wonen. 
Suggesties, bemerkingen en klachten kunnen door de bezoekers of zijn/haar familie in een daartoe bestemd 
register genoteerd worden. Het register ligt aan de inkom van het dagverzorgingscentrum. 

 

8. BEHEER VAN GELDEN EN/OF GOEDEREN 

 
De directie noch het personeel kan door de bezoeker of zijn/haar familie aangesproken worden voor het 
beheer van gelden en/of goederen. 
 
 
 

 
Hierbij verklaar ik ...................................................................................., bezoeker van het 
dagverzorgingscentrum, 
 
dat ik het huishoudelijk reglement ontvangen; en de bepalingen aanvaard heb. 
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Te Leuven, ...…/ ...…/ 20..… 
 
 
Voor ontvangst en voor akkoord,    Voor akkoord, 
Handtekening bezoeker of vertegenwoordiger  Handtekening namens directie 
 
 

 ......................................................................  ………………………………………. 


