Informatiebrochure
Woonzorgcentrum Ter Hovingen
Kliniekstraat 29
9050 GENTBRUGGE

Wie zijn wij?
Woonzorgcentrum Ter Hovingen is een christelijk geïnspireerde voorziening, opgericht
door de zusters van de H. Vincentius a Paulo van Waarschoot. De voorziening is erkend
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder het nummer PE253 voor ROB,
onder VZB 172 voor RVT en onder KPE253 voor Kortverblijf.
De opnamecapaciteit van Ter Hovingen bedraagt 179 bedden in het woonzorgcentrum
en 6 bedden voor bewoners in kortverblijf. We bieden plaats aan alle bejaarden
ongeacht hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.
Zowel residenten met fysische, psychische en / of sociale zorgbehoeften kunnen bij ons
terecht.
Een team van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers staat klaar om onze
residenten de beste zorgen aan te bieden, met respect voor hun privacy en autonomie.
Woonzorgcentrum Ter Hovingen bestaat uit drie verschillende afdelingen:
1) Centrum (gelijkvloers)
2) Moscou (1ste verdieping)
3) Arsenaal (2de en 3de verdieping) : afdeling voor personen met dementie
Arsenaal-Watertoren
Arsenaal- 't Stadion
Arsenaal - Koningsdonk (3de verdieping)
(Dit is een aparte entiteit van 18 bewoners voor bewoners in de diep
verzonken fase van hun dementieproces.)
Dienstverlening
onthaal en opname
sociale dienst
verpleging, verzorging en logistieke hulp
ergotherapie en animatie
maaltijden bereid in eigen keuken
onderhoud van de kamer
kapper
pedicure
technische dienst
vrijwilligerswerking

De kamer
De rolstoeltoegankelijke éénpersoonskamer is voorzien van
een sanitaire cel met toilet, lavabo en meubel
een elektrisch hoog-laag bed
een nachttafel (met of zonder dienblad)
een ingebouwde kleerkast
een tafel + 2 stoelen
indien nodig, een geriatrische zetel
TV abonnement (10€/maand)
telefoon (9,99€/maand)
internet (code voor wifi te verkrijgen aan de receptie)
mogelijkheid tot huur van een televisietoestel en ijskast (15€ per maand)
alarmoproepknop (waarborg: 120€)

Andere faciliteiten
gezellige leefruimtes op de afdelingen
polyvalente zaal - cafetaria, open 7 dagen op 7 tussen 14u en 17u
mogelijkheid tot nuttigen van een maaltijd voor bezoekers (7€)
mooi aangelegde tuin
kinézaal
eigen kapsalon
sfeervolle kapel
Verblijfskosten
De dagprijs voor éénpersoonskamer bedraagt 58€ per dag.
De dagprijs voor een koppelkamer* bedraagt 53€ per dag
Niet inbegrepen in de prijs zijn:
dokterskosten
medische, paramedische en farmaceutische kosten: geneesmiddelen en
labo, raadplegingen geneesheer, specialist, ziekenvervoer,
ziekenhuisopname;
de paramedische kosten met uitzondering van de kosten voor
ergotherapie en logopedie
pedicure en kapper
telefoongesprekken naar buiten

kiné-prestaties
activiteiten die een meerkost vormen (bv.uitstap animatie)
Verblijf met tussenkomst van het OCMW is mogelijk voor bewoners met
financiële beperkingen. Het dossier dient voor de opname in het
woonzorgcentrum in orde te zijn. De sociale dienst van de instelling helpt u hier
graag bij.
(*Ter Hovingen beschikt over 2 koppelkamers op de gesloten afdeling)
Inlichtingen
Indien u meer informatie wenst of een kijkje wil komen nemen, neem dan gerust
vrijblijvend contact op met de sociale dienst voor een afspraak.
Tijdens een gesprek en rondleiding verschaffen wij u alle nodige informatie en
beantwoorden wij graag al uw vragen.

Telefoon: 09/210 15 04
Email: socialedienst@terhovingen.be
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