
ONZE TROEVEN 

 

 Persoonsgerichte en kwaliteitsvolle 
zorg op basis van de wensen van de 
bewoner 

 

 een uitgebreid en divers animatie 
aanbod. 

 

 een aparte afdeling  psycho-geriatrie 
met specifieke werking voor senioren 
met geheugenproblemen 

  

 een palliatief team dat zich permanent 
bijschoolt 

  

 een groep enthousiaste en 
gekwalificeerde medewerkers die garant 
staan voor de beste zorg om op die 
manier een warme thuis te bieden 

  

 een kwaliteitssysteem waar 
tevredenheid en inspraak centraal 
staan. 

DAGPRIJZEN 

(geldig vanaf 01/07/2021) 

 

Kamer Zorgcentrum: 

 Eenpersoonskamer          47,79€ 

 eenpersoonskamer Warande       46,41€ 

 kamer voor koppel 1 persoon      53,64€ 

 kamer voor koppel 2 personen    41,34€  

 grote eenpersoonskamer         54,50€ 

 grote kamer voor koppel 1 pers.  70,06€ 

 grote kamer voor koppel 2 pers.  46,71€ 

 

Assistentiewoningen: 

 De Zonnebeek: 19,30€ of 21,25€ per 
assistentiewoning inclusief verwarming 
en water 

 Zorgflats Gezelle: van 23,11€ tot 31,62€ 
per assistentiewoning 

       Exclusief nutsvoorzieningen 

 

Dagverzorgingscentrum: 

19€ (zonder vervoerskosten) 

Vervoerskosten : vanaf 3,5€ per enkele rit   

 

Contactpersonen: 

Dhr Peter Reynaert, directeur 

Mvr.Nadja Maet, coördinator opname en 
begeleiding 

051/46.09.90 

CoordinatorO&B@zorgcentrumsintjozef.be 

 

  
Informatiebrochure 

Dagprijzen & mogelijkheden  

ZORGCENTRUM SINT-JOZEF vzw 
 



De vzw Zorgcentrum Sint-Jozef beschikt 
over  

109 woongelegenheden,  

3 plaatsen kortverblijf ,  

31 erkende assistentiewoningen  

en de mogelijkheid om mensen op te 
vangen in het dagverzorgingscentrum. 

 

Wij bieden u:  

Thuiszorgondersteunende diensten 
die toegankelijk zijn voor alle senioren: 

 warme maaltijden in de cafetaria 
 pedicure 
 kortverblijf   
 de Kapstok’: samenkomsten waarbij 

we mantelzorgers ondersteunen 
 Infoloket 

Infoloket dementie 
Infoloket vroegtijdige zorgplanning 
Infoloket palliatieve zorgen   
Infoloket stomazorg  

 

Dagverzorgingscentrum De 
Companie 

waar zorgbehoevende senioren die nog 
thuis wonen, tijdens de weekdagen 
kunnen worden opgevangen tussen 8u30 
en 17u00. 

 

Residentieel verblijf 

 

Deze zorgvorm is uitsluitend voor 
zorgbehoevende senioren. 

De kamers zijn individueel behalve deze 
voor koppels. Alle kamers zijn voorzien van 
een eigen sanitaire ruimte, aansluiting 
televisie en telefoon. 

 

Kortverblijf 

 

Zorgbehoevende senioren die thuis worden 
verzorgd kunnen hier tijdelijk verblijven. 
Ook bij noodzaak aan herstel na een 
ziekenhuisopname is dit mogelijk. Dit voor 
minimum 3 dagen en maximum 60 dagen. 

 

erkenningsnummers Vlaamse Gemeenschap 

pe-59 Zorgcentrum Sint-Jozef 

vzb-2373 RVT 

kpe-59 Kortverblijf 

pe2466 Serviceflats De Zonnebeek 

pe2603 Zorgflats Gezelle  

 
 
 

  
 
 

 Assistentiewoningen 

 

 De Zonnebeek:  

       10 erkende assistentiewoningen 

 Zorgflats Gezelle:  

        21 erkende assistentiewoningen 

  

Hier wonen senioren die mits de nodige 
ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen. 

 Zij kunnen van volgende diensten gebruik 
maken : 

 permanentie van gekwalificeerd 
personeel dat 24 op 24 u bereikbaar is 
met een noodoproepsysteem 

 thuisverpleging 

 kinesitherapie 

 sociale dienstverlening 

 ergotherapeutische zorg 

 thuisbrengen maaltijden 

 deelname activiteiten zorgcentrum 

 
 

 


