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Woonzorgcentrum
Kostprijs van een woonzorgcentrum
Als je verhuist naar een woonzorgcentrum, een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, dan betaal
je een dagprijs. In deze prijs zitten meestal alle kosten van het verblijf, voor sommige dienst
wordt extra gerekend.
Als je de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig kan betalen, dan kun je bij het
OCMW een tussenkomst aanvragen in de opnamekosten. Het OCMW zal dan bekijken of een
tussenkomst mogelijk is aan de hand van een sociaal onderzoek.
Voor meer info, maak een afspraak bij het OCMW, tel. 014 50 00 21

Kortverblijf in een woonzorgcentrum
Kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode, tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen
die niet alleen thuis kunnen wonen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het
centrum. Dit kan een tijdelijke ontlasting voor de mantelzorgers betekenen.
Een kortverblijf kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid
over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).
Meer info: www.kortverblijven.be

Dagopvang in een woonzorgcentrum
Dit is een opvang in een woonzorgcentrum tijdens de dag. De oudere wordt ’s morgens naar het
centrum gebracht, wordt er opgevangen en verzorgt en gaat ’s avonds terug naar huis.
Mogelijkheden bij woonzorgcentra in de regio
VORSELAAR – Hof Ter Lande - 014 51 10 18
info@wzc-hofterlande.be
LILLE – Lindelo – 014 88 99 11 – ludo.geps@lindelo.be
GROBBENDONK – De Wijngaard – 014 50 81 20 –
wzcdewijngaard@ocmwgrobbendonk.be. Ook nachtopvang
mogelijk.
HERENTALS – Sint-Anna – 014 24 89 03 –
socialedienstwzc@ocmwherentals.be
HERSELT – Sint-Barbera – 014 53 94 55 –
socialedienst@sintbarbera.be. Ook nachtopvang mogelijk.
ZOERSEL – Residentie Halmolen – 03 380 12 00 –
diane.bollansee@halmolen.be
ZOERSEL – De Buurt – 03 310 09 00
socialedienst@wzcdebuurt.be
GEEL – Huize Perrekes (dementerenden) – 014 86 83 43 –
caroline.maas@perrekes.be of perrekes@skynet.be
GEEL – Wedbos – 014 56 74 04 – evelien.de.smedt@geel.be
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GEEL – Zusterhof – 014 76 42 32 – fanny.bens@zusterhof.be of
sociale dienst@zusterhof.be
GEEL – Onze Lieve Vrouw – 014 71 19 03 – socialedienst@onzelieve-vrouw.be
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