
We zijn een open huis. U kan in en uit en genieten van de mogelijkheden 

die de stad biedt. Bezoek ontvangt u wanneer u wil, wij hebben geen 

vaste bezoekuren. Er zijn in Dijlehof zithoekjes voorzien waar u, buiten uw 

kamer, met hen kan vertoeven.  

Ook onze tuin biedt talrijke rustplekjes en is de uitgelezen plek om te 

wandelen. Onze cafetaria is woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag 

open. Tijdens uw verblijf is er in de zitruimten een koffie voorzien voor u 

en uw bezoek. Met de parkeerkaart kunnen ze vrij gebruik maken van 

onze parking achteraan. 

 

 
Voor meer informatie:  www.dijlehof.be 

 

Contactpersoon: Greet Van Rompaey op 016/50.95.80 

 
 

  
 

 

 

U komt in revaliderend kortverblijf? 
 

 
 

 

 

Als hedendaags woon- en zorgcentrum gelegen in het hartje 

van de stad Leuven staat Dijlehof voor kwaliteit van leven, 

wonen en zorg voor zijn bewoners.  

Door de verschillende voorzieningen en door de externe 

samenwerkingsverbanden kan Dijlehof een hoge mate van 

zorgcontinuïteit waarborgen aan haar bewoners en hun 

bezoekers. 

Met deze folder heten we u van harte welkom en beschrijven 

we in een notendop wat u van ons kan verwachten binnen het 

revaliderend kortverblijf. 
 



Revalidatietraject in samenwerking met Gasthuisberg 

Revaliderend kortverblijf is een tijdelijk verblijf om te herstellen van uw 

medische interventie en uw terugkeer naar huis voor te bereiden.  

 

� De aanvraag en reservatie gebeuren door 

de sociale dienst van uw afdeling in het 

ziekenhuis. 

� De duur van de revalidatie is ‘moeilijk’ te 

voorspellen, het kan verlengd worden tot 

een maximum van 2 maanden. 

� Indien nodig kan u, mits een vergoeding 

van 20 € per rit heen en terug,  beroep 

doen op ons busvervoer de dag van de 

opname of bij consultaties. 

� Gedurende uw verblijf wordt u begeleid 

door een professioneel multidisciplinair 

team: kinesitherapeuten, ergotherapeut, 

verpleegkundigen en zorgkundigen, 

logistieke medewerkers … 

� Een week vóór uw geplande 

ontslagdatum gaat u op consultatie naar 

het Geriatrisch Dagziekenhuis in 

Gasthuisberg. 

� Op basis van hun evaluatie, uw en onze 

bevindingen wordt de haalbaarheid van 

de thuissituatie in kaart gebracht. 

� Gedurende de laatste week wordt uw 

terugkeer naar huis grondig voorbereid 

met eventuele inschakeling van 

thuiszorgdiensten. 

� Wij gaan regelmatig in overleg en hebben 

voor dit alles een exclusieve 

samenwerking met Gasthuisberg. 

De dag van opname wordt u onthaald door de gastvrouw. Zij neemt 

de tijd om u te ontvangen, om met u en uw familie kennis te maken en te 

luisteren naar uw verwachtingen en bezorgdheden. Zij zal u rondleiden 

doorheen het huis. 

De afdeling waar u zal verblijven, is gelegen op de vierde verdieping, 

Hoogdijle, genaamd. U verblijft er samen met een 20-tal bewoners 

waarvan er, net zoals u, 6 personen slechts een korte tijd bij ons 

verblijven.  

Naast de administratieve gegevens is er kans om kennis te maken met de 

medewerkers van de afdeling die u rechtstreeks gaan omringen. U krijgt 

onze welkombrochure met foto’s van de personeelsploeg.  

 

Naast het specifieke revalidatie-aanbod kan u tijdens uw verblijf 

genieten van alle huiselijke faciliteiten en activiteiten.  

 

U kan wekelijks naar de misviering, twee keer per week deelnemen aan 

het groepsturnen, of u kan zich laten verwennen door onze kapster of 

pedicure. Bij onze tandarts kan u op controle. Onze uitgebouwde 

badkamers maken van het baden of douchen een comfortabele 

aangelegenheid. De weekplanning van de dienst activiteiten is een 

vrijblijvend aanbod.  

Afhankelijk van uw voorschrift van de arts kan de kinesitherapie 5 keer 

per week aangeboden worden. De ergotherapeut komt, afhankelijk van 

uw noden, 1 tot 2 keer per week langs. 

Tijdens uw verblijf kan u gebruik maken van verschillende hulpmiddelen 

die aanwezig zijn in huis: rolstoel, rollator, positioneringskussens …  

U kan ontbijten op de kamer.  Het middag- en avondmaal wordt 

opgediend in de living. Uw tafelgenoten zijn meestal mensen die 

gedurende een korte tijd bij ons verblijven. Indien gewenst kan u iets 

laten bewaren in de koelkast van de afdeling.  


