In Woonzorgcentrum De Ark bieden wij zorg op maat voor ouderen
vanaf 65 jaar. Aangezien een permanente opname niet altijd aangewezen
is, bieden wij eveneens 5 woongelegenheden in kortverblijf aan.

KORTVERBLIJF
Gedurende een vooraf vastgestelde periode (max. 90 dagen per jaar,
waarvan max. 60 dagen aaneensluitend) kan een oudere in
kortverblijf van dezelfde zorg-en dienstverlening genieten als binnen het
rusthuis/rust-en verzorgingstehuis.
Het kortverblijf mag NIET aanzien worden als aanloop tot een definitieve
opname in een woonzorgcentrum, maar heeft tot doel:
Ondersteuning thuiszorg / mantelzorg
Veel ouderen kunnen thuis blijven wonen dankzij de hulp van hun
partner, familieleden, kennissen, buren of thuiszorgdiensten.
Kortverblijf laat toe dat bv. familieleden op vakantie kunnen of dat een
ziekenhuisopname van de partner/zorgverlener overbrugd wordt.
Na de vastgestelde periode keert de oudere terug naar de thuissituatie.
Herstel- of revalidatieperiode
Het uitgangspunt is dat de oudere na een doelgericht activiteitenprogramma terug naar huis gaat.
Intussen heeft u de tijd om uw terugkeer naar huis voor te bereiden en
de nodige thuiszorg te organiseren.
Het verblijf in Woonzorgcentrum De Ark kan aansluiten op een
ziekenhuisverblijf.

RUSTHUIS
RUST-EN VERZORGINGSTEHUIS
In Woonzorgcentrum De Ark bieden wij een kwalitatief woon- en
leefklimaat voor dementerende en zwaar zorgbehoevende ouderen
volgens de principes van “belevingsgerichte begeleiding“ en warme zorg;
mede ondersteund door het palliatief supportteam.
Er zijn 105 woongelegenheden, waaronder 4 koppel-kamers.

Medische zorg
De keuze van huisarts is vrij. U kan ook een beroep doen op de
coördinerend raadgevend arts van Woonzorgcentrum De Ark.
Dagelijkse zorg
De verpleegkundige verzorging en de dagelijkse zorg wordt u aangeboden
door een multidisciplinair team. Dagelijks overleggen zij over de zorgen
die u nodig heeft, waarbij uw zelfzorg zoveel mogelijk wordt behouden.
Paramedische zorg
De kinesitherapeuten en ergotherapeuten zoeken samen met u naar de
beste manier om uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te bevorderen of te
herstellen. Een behandelingsprogramma wordt in team opgesteld
waardoor lichamelijke functies kunnen verbeteren.
Activiteitenbegeleiding
Naast de zorg voor uw lichamelijke conditie hebben wij ook aandacht voor
andere aspecten van uw persoon.
U kan deelnemen aan individuele of groepsactiviteiten.
Het gaat om vormen van vrijetijdsbesteding en geheugentraining.
Dementerende bewoners worden dagelijks opgevangen in een leefgroep.
Een aangepaste begeleiding en zinvolle dagbesteding wordt hen
aangeboden.
Geestelijke zorg
Woonzorgcentrum De Ark heeft een Rooms-Katholieke grondslag,
ondersteund door de pastorale werkgroep.
Vanuit deze levensvisie staan wij open voor alle ouderen, ongeacht hun
geloofsovertuiging, ras of stand.
Familiebetrokkenheid
In Woonzorgcentrum De Ark hechten wij grote waarde aan de kontakten
met familieleden. Wij gaan ervan uit dat de familie een belangrijke rol
blijft spelen in de verzorging van hun familielid.
Open huis
Er zijn geen bezoekuren.
Bezoekers kunnen, mits
gebruiken.
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Inspraak
Woonzorgcentrum De Ark wil een thuis zijn, aangepast aan de noden en
behoeften van haar bewoners. In dat opzicht beschikken wij over een
Gebruikersraad en de individuele Kwaliteitsfiches.
Kamerinrichting - Onderhoud
De kamer wordt naar eigen smaak ingericht met uw vertrouwde
meubelen en decoratie.
Zo brengt u een stukje ‘thuis’ mee, wat uw aanpassing kan bevorderen.
In kortverblijf wordt echter het nodige meubilair voorzien.
Alle kamers zijn uitgerust met een woonruimte, sanitaire cel met lavabo
en toilet, aangepast hoog-laag bed, oproepsysteem, telefoon en
kabeldistributie. Douche, lig- of zitbad zijn gemeenschappelijk.
Een schoonmaakster staat in voor het onderhoud van uw kamer.
U kan ook steeds beroep doen op de klusjesman.
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Infrastructuur
U kan gebruik maken van de zithoek en leefgroep op elke verdieping, de
cafetaria, de kinézaal, de ergoruimte, het kapsalon, de kapel en de tuin.
Maaltijden
Dagelijks heeft u een menukeuze; zowel voor het ontbijt, het middagmaal
als het avondmaal. Indien voor uw gezondheid een dieet nodig is, wordt
dit op doktersvoorschrift zonder meerprijs verstrekt.
De maaltijden kan u zowel op uw eigen kamer als in groep nuttigen,
eventueel met de nodige hulp.
Kostprijs
Onze dagprijzen zijn zoveel mogelijk all-in: wij rekenen geen
supplementen aan voor zorgbehoevendheid of incontinentiemateriaal.

Indien u meer informatie wenst, bel tijdens de kantooruren op het
nummer: 03/780.94.11 en maak een afspraak met:
Leen De Vuyst, Verantwoordelijke Sociale Dienst
E-mail: leen.de.vuyst@dearkzc.be

Kortverblijf
Rusthuis
Rust- en verzorgingstehuis
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