De Kamer
Bereikbaarheid

Informatiebrochure
WZC Ter Hovingen
Conecto VZW
WZC Ter Hovingen
Kliniekstraat 29
9050 GENTBRUGGE
09/210.15.00

Een rolstoeltoegankelijke kamer
voorzien van:
•
•
•
•
•

Een sanitaire cel met toilet, lavabo
en meubel
Een elektrisch hoog-laagbed
Een nachttafel
Een ingebouwde kleerkast
Een tafel met 2 stoelen

Mogelijkheid tot huren van *
•
•
•

Relaxzetel
Ijskastje
TV-toestel

(* inbegrepen bij kortverblijf)

info@terhovingen.be
www.terhovingen.be
Dienst opname en bewonerszorg
Tel: 09/210. 15. 03
socialedienst@terhovingen.be
Afdelingen
Afdeling Centrum: 09/210.15.40
Teamcoach: Dirk De Winter –
dirk.de.winter@terhovingen.be
Afdeling Moscou: 09/210.15.20
Teamcoach: Marjan Van Den Abeele –
Marjan.Vandenabeele@terhovingen.be
Afdeling Arsenaal: 09/210.15.30
Teamcoach: Sophie Cosyns
Sophie.cosyns@terhovingen.be
Tjarda.DeClercq@terhovingen.be

OCMW tussenkomst

Woonzorgcentrum Ter hovingen
is erkend door de Vlaamse overheid voor
woonzorgcentrum PE 253, woonzorgcentrum met
bijkomende erkenning VZB 172 & kortverblijf en
heeft een capaciteit van 185 bedden verspreid over
drie afdelingen:
•
•
•

Centrum (gelijkvloers)
Moscou (1ste verdieping)
Arsenaal (2de en 3de verdieping)
- beschermde afdeling

Dienstverlening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onthaal
Dienst opname en bewonerszorg
Verpleging en verzorging
Ergotherapie en kinesitherapie (kinézaal)
Animatie
Maaltijden bereid in eigen keuken
(maaltijd voor bezoekers – 7 euro)
Logistieke hulp
Onderhoud van de kamer en leefruimtes
Kapper en pedicure
Technische dienst
Vrijwilligerswerking
Polyvalente zaal met cafétaria (open 7
dagen op 7 tussen 14u – 17u)
mooi aangelegde tuin
Wifi – internetverbinding

Vast Verblijf

Het vast verblijf heeft een capaciteit van 179 bedden.

Verblijf met tussenkomst van het OCMW is mogelijk
voor bewoners met beperkte financiële middelen.
Het dossier dient voor opname in orde te zijn.
Meer informatie kan u verkrijgen bij de dienst
opname en bewonerszorg.

De dagprijs voor een éénpersoonskamer bedraagt
62,45 euro per dag.

Niet inbegrepen in de dagprijs

De dagprijs voor een koppelkamer* bedraagt
57,06 euro per dag.
(*Ter hovingen beschikt over 2 koppelkamers op de beschermde afdeling)

Kortverblijf

Het kortverblijf heeft een capaciteit van 6 bedden en
is bedoeld voor valide en zorgbehoevende ouderen
die tijdelijk een beschermde en/of revaliderende
omgeving nodig hebben.
De dagprijs bedraagt 66,75 euro.
Doelstelling: een terugkeer naar huis faciliteren na
een tijdelijke opname.
Verblijfsduur: De minimumperiode bedraagt 7 dagen,
de maximumperiode 60 opeenvolgende dagen, met
een maximum van 90 dagen per kalenderjaar per
voorziening.

(zowel voor vast verblijf als kortverblijf)
•
•

•
•
•
•
•
•

Dokterskosten
Medische, paramedische en farmaceutische
kosten: geneesmiddelen en labo,
raadplegingen, ziekenvervoer,
ziekenhuisopname,…
Pedicure en kapper
Kinéprestaties (ROB)
Activiteiten die een meerkost vormen
TV abonnement
Telefoongesprekken naar buiten
Waarborgen (éénmalig)

