The Art of Caring

INFO

Dagverzorgingscentrum H. Hart

Voor alle inlichtingen:
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de:

Coördinator:
Veerle Maes:

056/321.079
Sociale dienst:

Annemieke Lambrecht:
Els Marichal:
Sandra Balcaen:

056/321.063
056/321.055
056/321.062

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be
Dagverzorgingscentrum:

056/321.079

Woon en Zorghotel H.Hart
Budastraat 30
8500 Kortrijk
Tel.: 056/321.000
Fax: 056/321.200
E-mail: directie@h-hart.be
URL: www.h-hart.be

Budastraat 30
8500 Kortrijk
Tel.: 056/321.000
Fax: 056/321.200
URL: www.h-hart.be
E-mail: info@h-hart.be

Dagverzorgingscentrum H.Hart
Een

dagverzorgingscentrum

met

Start met een kop koffie

2

leefgroepen

Het dagverzorgingscentrum is gelegen in de gebouwen van de vzw Woon en Zorg H. Hart.
Een professioneel team biedt opvang en begeleiding aan zorgbehoevende personen of
personen met een specifieke sociale problematiek waarbij geen intensieve medische
behandeling of toezicht nodig is.
2 leefgroepen: Een leefgroep voor de fysisch zorgbehoevende cliënt en een leefgroep
dementerende personen. Afhankelijk van de mentale mogelijkheden wordt elke bezoeker
opgevangen in de voor hem best passende groep. Elke groep heeft een eigen specifieke
begeleiding.
De dagelijkse werking wordt geleidt door de coördinator Veerle Maes.

 Bij aankomst, een lekker kopje koffie.
 Gedurende de voormiddag worden één of meerdere activiteiten aangeboden zoals een kook
– en bakactiviteit, verwen en relaxatie, uitstap, volksspelen, mentale stimulatie, gymnastiek,
materiaalverwerking enz… Uw keuze wordt steeds gerespecteerd.
 Tussen 11.30u en 12.30u wordt een warme maaltijd met dessert aangeboden.
 Na de middag is er gelegenheid tot middagrust.
 De namiddag vangt aan omstreeks 14u met een gezellige koffietafel en nadien is er opnieuw
gelegenheid om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten die met de nodige variatie
uitgekozen worden.
 Omstreeks 16.00u wordt de namiddag afgerond.

Doelgroep
Het betreft mannen, vrouwen en echtparen die thuis wonen maar overdag nood hebben
aan (re-) activering, verpleging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks
leven.
Tijdens een eerste contact met de coördinator en/of de sociale dienst worden de
mogelijkheden besproken.

Werking
Dagelijks open !
Het dagverzorgingscentrum H. Hart is elke dag open van 08.00u tot 17.00u, ook tijdens het
weekend en op feestdagen. Het dagverzorgingscentrum is uitzonderlijk gesloten op Pasen,
Pinksteren, Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens het weekend is het dagverzorgingscentrum open
vanaf 8.30u tot 17.00u. U bepaalt zelf hoeveel dagen per week u wenst te komen. U kan
kiezen voor wekelijkse vaste dagen of voor occasionele dagen mits 2 dagen vooraf te
verwittigen. Binnen het dagverzorgingscentrum is er vrijheid van bezoek en bewegen.

Vervoer
Voor vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum kunt u beroep doen op uw
familieleden of op de vervoerdiensten van het H. Hart.
Het H. Hart beschikt over minibusjes voor rolwagengebruikers en gewone personenwagens
via Minder Mobielen Centrale (MMC). De keuze van vervoer is afhankelijk van de woonplaats
en van uw eigen mobiliteit.
Ook buiten het systeem dagcentrum kan u beroep doen op de vervoersdiensten van het H.
Hart. (DAV: 056/321.064 of MMC: 056/321.065))

Accommodatie: ruim en gezellig

Iedere leefgroep beschikt over:
 Een hobbyruimte voor allerhande activiteiten.
 Een ingericht keuken waar onder begeleiding gekookt en gebakken wordt.
 Een rustruimte met relaxzetels die over de middag een verpozing mogelijk maken.
Ook de ruimere accommodatie van de vzw Woon en Zorg staat tot uw beschikking: de cafe
taria, het kapsalon, het schoonheidssalon, de kapel, de grootletter bibliotheek en de vele zit
hoekjes.

Prijs

Volle dag + maaltijd:
Maaltijd:
Rit:
Incontinentiemateriaal:

€ 12,50
€ 5,00
€ 0,50 per kilometer berekend op de werkelijke afstand tussen het
dagverzorgingscentrum en uw woonplaats met een
minimum bedrag van € 3,50
€ 0,50 per luier, € 1,00 per Tena Pants & Flex

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij de gebruiker aangesloten is, wordt door die mutualiteit
een tegemoetkoming toegekend in de dagprijs. Voor zwaar zorgbehoevende personen is er
een tussenkomst in de vervoerskosten door de mutualiteit.

Bijkomende services:

Indien gewenst kan U beroep doen op onze thuisverpleging, kinesitherapie, logopedie,
pedicure, manicure en kapsalon.

Medische zorgen

Bij gezondheidsproblemen wordt er een beroep gedaan op uw vertrouwde huisarts. Vooraleer
contact op te nemen zal er indien mogelijk met u en /of familie worden overlegd.

