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Heb je zorg nodig, 
maar wens je 

zo lang mogelijk 
thuis te wonen?

Onze troeven:

• Zorgaanbod rekening houdend  
met persoonlijke noden

• Respect, privacy en thuisgevoel
• Kans op nieuwe contacten
• Verruiming van de horizon, in het 

centrum van de stad

Mogelijkheid tot ergo- en kinesitherapie, 
kapper, pedicure en tandarts

WOONZORGNET - DIJLELAND



 Een tijdelijk verblijf in het woonzorgcentrum kan een oplossing zijn.

Dagcentrum
Het dagcentrum richt zich specifiek naar ouderen die op zoek zijn naar 
activatie, structuur en deugd hebben aan sociaal contact. Het begeleiden 
en revalideren van personen met neurologische aandoeningen, zoals 
de ziekte van Parkinson of personen na een CVA, behoren ook tot onze 
expertise.

Met een fijne en zinvolle dag aan met activiteiten op maat bieden we een 
afwisseling met het thuisgebeuren, een kans op nieuwe contacten en een 
verruiming van de leefomgeving. Door ondersteuning van de mantelzorger 
kan de zorg op langere termijn worden aangehouden.

Dagelijks van 8u30-17u30, gesloten in het weekend en op feestdagen. 
Vervoer van en naar het dagcentrum kan in overleg geregeld worden.

Oriënterend Kortverblijf
Het Oriënterend Kortverblijf richt zich tot ouderen die in een crisissituatie 
terechtkomen, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner of 
het uitvallen van de mantelzorger. Dit nieuwe aanbod focust op de 
toekomst en een veilige terugkeer naar huis of bereidt de stap naar een 
woonzorgcentrum voor.

Ouderen kunnen hier rekenen op de jarenlange ervaring van experten, 
zoals een kinesist, ergotherapeut en psycholoog. Zij bieden de persoon 
perspectief om naar de eigen omgeving terug te keren. Al tijdens dat 
tijdelijke verblijf in het woonzorgcentrum, wordt met de thuiszorgdiensten 
bekeken hoe de noodzakelijke zorg en ondersteuning straks aan huis 
georganiseerd kunnen worden.

We maken graag tijd voor een kennismakingsgesprek

Dagcentrum    Sociale Dienst
Nore Ramakers    Greet Vanrompaey  
Telefoon: 016 50 95 89     Telefoon:  016 50 95 80   
E-mail: nore.ramakers@dijlehof.be   E-mail:  greet.vanrompaey@dijlehof.be

Ik ben heel dankbaar 
voor alle hulp waar ik 
hier van geniet, wat 
zou ik alleen thuis 
nog kunnen doen ... 

- Georgette -

Mama wordt goed 
verzorgd en vooral 
goed omringd. Een 
kwinkslag en een 
troostend woord als 
het eens wat minder 
gaat, soms een grapje 
dat haar weer lachen 
laat.

- Thérèse -


