
Contact 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de sociale dienst van het 

Woon- en Zorghotel H. Hart. 

      

 Els Marichal    

    056/321.055 

 Laura Nys      

    056/321.294 

 Anke Debuf  

    056/321.364 

 

Email: sociale.dienst@h-hart.be 

Algemeen 

Woon- en Zorghotel H. Hart 

Budastraat 30 

8500 Kortrijk 

Tel. 056/321.000 

Fax. 056/321.200 

E-mail: info@h-hart.be 

Website: www.h-hart.be 
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Een initiatief van Zorggroep H. Hart Kortrijk 



Woon- en Zorghotel H. Hart 

Het Woon- en Zorghotel Heilig  Hart  is een residentieel zorghotel, een 

initiatief van de Zorggroep H. Hart, in het hartje van Kortrijk.   

207 woongelegenheden bieden zorgbehoevende personen een tijdelijk 

of permanent verblijf. 

Het Woon- en Zorghotel H. Hart staat garant voor de beste kwalitatieve 
zorg en begeleiding. Als uitgangspunt worden de individuele noden en 
verlangens van de bewoner gescreend.  

De zorg wordt op maat uitgebouwd:  

 in een huiselijk en gezellig kader 

 met een professionele personeelsomkadering: deskundigheid 
aangepast aan de doelgroep, Cape Care (comfortzorg), 
revalidatieprogramma, aromatherapie, zorg voor personen met 
dementie, comazorg, …  

 multidisciplinaire samenwerking: verpleging, kinesitherapie, 
logopedie, woon– en leefcoaches en ergotherapie, psychologische en 
sociale dienstverlening 

Zorg op maat 

Dagprijzen 

Hotelformules 

Naast de forfaitaire kosten die door de ziekteverzekering worden 
betaald, wordt er aan de bewoner een dagprijs aangerekend welke 
verschilt volgens de kamerkeuze die men maakt. 
 

Kamertypes 

 Standaardkamer:    € 65,02 / dag   
 Standaard plus kamer:   € 68,63 / dag   
 Zorgstudio (31m2—41m2)*   € 65,02 / dag pp 
 Nieuwbouw     € 76,95 / dag = € 71,55  

     (- 5,40 infrastructuurkorting) 
 
* De studio is op vraag beschikbaar voor 1 persoon.  
   Bijkomende inlichtingen hierover kan u verkrijgen bij de sociale dienst. 
 
 
Mindering op de dagprijs wordt toegestaan indien 2 personen van 
e e nzelfde gezin in het  Woon- en Zorghotel H. Hart verblijven o.a. 
koppels, broer en zus, 2 zussen,…  
 
Deze korting bedraagt € 2,48 per persoon per dag. 
 
Een zorgstudio 2-ruimtes is in principe bestemd voor koppels.  



Kapsalon: 

Het kapsalon is centraal gelegen aan het onthaal. Dit is de ideale plaats 
om te ontspannen en tot rust te komen.  

Een nieuwe look of een verzorgd kapsel: onze kappers staan voor u 
klaar.  

Voor inlichtingen kan u contact opnemen op het nr. 056/321.099. 

 

 

 

 

 

 

Schoonheidssalon 

Het zorghotel beschikt over een eigen schoonheidsinstituut.  

Gelaatsverzorging, pedicure, manicure, epilaties, maquillage … een brede 
waaier aan schoonheidszorgen wordt u aangeboden door onze 
schoonheidsspecialistes. 

Voor inlichtingen kan u contact opnemen op het nr. 056/321.066. 

Kapsalon & Schoonheidssalon Doelgroep en aanbod 

Zorggroep H. Hart biedt een uitgebreide waaier residentie le en 
thuiszorgondersteunende dienstverlening aan.  

Het gevarieerd zorgaanbod richt zich tot de fysisch zorgbehoevende 
senior en personen met  dementie, maar ook tot personen met een 
bijzondere zorgvraag, zoals personen in comateuze toestand, MS-
patie nten, ALS-patie nten of personen die lijden aan de ziekte van 
Huntington.  

Residentiële zorgverlening:  

 Definitieve opname in het Woon- en Zorghotel H. Hart 

 Centrum voor Kortverblijf (tijdelijke opname, herstelverblijf na 
ziekenhuisopname, ontlasting mantelzorger, orie nterend 
kortverblijf) 

Thuiszorgondersteunende dienstverlening: 

 Thuisverpleging  H. Hart 

 Gezinszorg H. Hart, erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg 

 Dienstencheques H. Hart, poetshulp aan huis 

 Dagverzorgings– of dagbegeleidingscentrum H. Hart 

 Dienst Aangepast Vervoer 

 Expertisecentrum dementie Sophia - Geheugencentrum  

 Assistentiewoningen: Residentie Groote Broel, Residentie Budalys 



Wonen in een eigentijds kader 

De individuele kamers, voorzien van lage erkerramen, zijn uitgerust met 
een elektrisch hoog-laag bed, elektrische relaxzetel, tafel met 
ingebouwde frigo, TV, telefoon, ingebouwde kleerkast, oproepsysteem, 
airco-systeem en badkamer. 
 
Iedere floor beschikt over een ruime en gezellige gemeenschappelijke 
woonruimte met terras.  
 
De Buda Kitchen en budahall, het kapsalon en het schoonheidssalon, de 
kapel en de binnentuin behoren tot de gemeenschappelijke 
infrastructuur. 

Een zorgstudio is iets ruimer uitgewerkt: met een aparte leefruimte, 
slaapkamer en badkamer met douche. Een zorgstudio 1-ruimte is een 
e e npersoonskamer. Een zorgstudio 2-ruimtes is voorbehouden voor 
koppels.  

Een gekwalificeerd keukenteam  staat dagelijks in voor het bereiden van 
verse maaltijden.  U kan uw menu zelf samenstellen aan de hand van de 
meerkeuzemenu’s. 

Wij organiseren geregeld themadagen waar u kan genieten van o.a. een 
Breughelfestijn, een kaas- en wijnavond,  een ontbijt op zondag met uw 
familie of een jaarlijks Nieuwjaarsdiner voor bewoners  en hun 
familieleden.  

Culinair aanbod 

Wonen en leven 
Wij bieden met ons WZC een huis aan waar het voor u aangenaam 
wonen en leven mag zijn.  Hierbij proberen wij zoveel als mogelijk aan 
uw wensen,  verwachtingen,  noden en behoeften te voldoen. 
 
Naast de individuele activiteiten zijn er ook groepsactiviteiten.  
Al deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste woon– en 
leefcoaches met behulp van vele vrijwilligers. Zo  kan u genieten van een 
show, een taartbuffet ter gelegenheid van verjaardagen, een 
zomerwandeling, een marktbezoek … . 


