
 

 

 

 

 

 

 

 

De Schans 

Dagverzorgingscentrum



 

 

De Schans is het dagverzorgingscentrum van vzw 

Christelijke Woon- en Zorgcentra, door de Vlaamse 

Overheid erkend onder nummer PE 2842, BE 2842 

 

Het biedt aan thuiswonende ouderen opvang, be-

geleiding, reactivatie, gezelschap en verzorging, in 

een huiselijk kader. 

 

Wie gebruik maakt van het dagverzorgingscentrum 

kan meestal langer in zijn vertrouwde thuisomge-

ving blijven wonen. 

 

De Schans biedt ondersteuning aan mantelzorgers 

en thuiszorgdiensten. Rustpunten in de opvang van 

de oudere stellen partner, familie of mantelzorger 

in staat om de zorg gedurende een langere tijd vol 

te houden. 

 

In De Schans wordt het aantal gebruikers die tege-

lijkertijd aanwezig kunnen zijn aangepast aan de 

regelgeving voor dagverzorgingscentra. 



 

Wie kan gebruik maken van de dienstverlening? 

Bent u 65 jaar of ouder? Woont u nog thuis? Dan kan u naar het dagverzor-

gingscentrum komen. Of u al dan niet inwoner bent van Zonhoven is van geen 

belang. 

 

Hoe vaak kunt u naar De Schans komen? 

U kunt meerdere dagen per week naar het dagverzorgingscentrum komen. U 

kan ook kiezen om een halve dag te komen, dit kan zowel in de voormiddag 

als in de namiddag. U bespreekt met de coördinator hoe vaak  

per week en voor welke dagen u wenst te komen.  

U maakt concrete afspraken met de coördinator. De afspraken worden in 

een overeenkomst vastgelegd. 

Indien alle plaatsen volzet zijn komt u op een wachtlijst. De coördinator infor-

meert u wanneer er plaats beschikbaar is. 

 

Openingstijden 

De Schans is alle weekdagen open, van maandag tot en met vrijdag, van 

09.00 uur tot 17.00 uur. 

Het dagverzorgingscentrum is gesloten op zaterdag, zondag en op feestda-

gen. In De Schans wordt geen nachtopvang geboden. 

 

 



 

Waar vindt u het dagverzorgingscentrum? 

Dagverzorgingscentrum De Schans is gelegen te Kleine Hemmenweg 2A te 

Zonhoven.  

U komt toe in woonzorgcentrum Het Dorpvelt. Vanaf de hoofdingang is een 

bewegwijzering naar De Schans aangebracht. In de living wordt u opgevan-

gen door de aanwezige medewerkers.  

Een inplantingsplannetje vindt u op onze website www.cwzc.be. 

 

Hoe komt u naar De Schans?  

U kunt kiezen voor eigen vervoer: uw mantelzorger of familielid brengt u naar 

het dagverzorgingscentrum. 

U kunt ook gebruik maken van het vervoer vanuit het centrum. De minibus van 

CWZC haalt u thuis op en brengt u weer terug thuis. 

Voor het vervoer is de prijs vastgesteld op  

 voor afstand van 0 tot 5 km (www.mappy.be als referentie)  

3,17 euro per rit 

 voor afstand van 5 tot 10 km (www.mappy.be als referentie)  

5,30 euro per rit 

 

Jaarlijks is er een indexatie van de tarieven. 

De vervoerregeling wordt besproken met de coördinator. 

We houden rekening met uw wensen maar optimaliseren deze in de overeen-

komst. 
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Wat biedt het dagverzorgingscentrum aan? 

 

De Schans biedt ouderen ondersteuning in de activiteiten of passiviteiten van 

het dagelijks leven, in een huiselijke omgeving. Concreet mag u verwachten: 

 

 een vriendelijk onthaal bij het begin van de dag, met een kop koffie 

of thee, 

 persoonlijke begeleiding van 09.00 uur tot 17.00 uur door deskundige 

medewerkers van het dagverzorgingscentrum, 

 verpleegkundige zorgen, indien nodig, 

 medicatietoediening conform de instructies van de huisarts gedu-

rende de aanwezigheidsuren, conform de meest recente medicatie-

lijst, 

 mogelijkheid tot een bad in de aangepaste badkamer, met hulp van 

een zorgkundige conform afspraken, 

 rustmogelijkheid in een van de 2 rustkamers of in de relaxzetel in de 

living, 

 zinvolle dagbesteding in groep: activeren of reactiveren door een 

aanbod van aangepaste activiteiten, binnen of buiten, 

 gezelschap en sociale contacten met leeftijdsgenoten, 

 mogelijkheid tot deelname aan bepaalde activiteiten georganiseerd 

in het woonzorgcentrum, 

 opvang in een veilige omgeving met mogelijkheid tot “ in de tuin” zit-

ten, 



 

 psychische ondersteuning van de oudere zelf maar ook aandacht 

voor de mantelzorger/familie, 

 een warme maaltijd - zo nodig dieetmaaltijd conform voorschrift van 

de arts- en een tussendoortje met koffie namiddag. 

 het heen-en weerboekje als communicatiemiddel met de thuiszorg. 

 

 

Wat moet u zelf meebrengen? 

 Uw medicatie in de originele verpakkingen voor dag/week cfr. afspraak 

coördinator. 

 De door de huisarts ondertekende actuele medicatielijst, telkens te ver-

nieuwen bij aanpassingen van uw medicatie. 

 Bril, hoorapparaten, eventueel aangepast materiaal. 

 Dieetvoorschriften. 

 Voorschrift voor kinesitherapie indien u er gebruik van wil maken in het 

dagverzorgingscentrum. 

 Reservekleding: ondergoed, broek/rok of pull (getekend met uw naam en 

voornaam). 

 Mobiele zuurstofapparaten indien u deze nodig heeft. 

 Hulpmiddelen i.f.v. uw mobiliteit (wandelstok, rollator, rolstoel,…). 



 

Wat kost de dagopvang in De Schans? 

De dagprijs is vastgesteld op 24,58 euro. 

In de prijs is inbegrepen: warme maaltijd, het bij de maaltijden gebruikelijk 

drankenaanbod, hygiënische zorgen, verpleegkundige zorgen,  

(reactivatie) activiteiten, sociale begeleiding i.f.v. thuiszorgdiensten. 

De tarieven voor een halve dag zijn aangepast. De coördinator informeert u 

hierover. 

 

Welke informatie hebben wij nodig om u goed te 

kunnen opvangen? 

 Persoonlijke gegevens van u zelf en uw familie/mantelzorger en thuis-

zorgdiensten. 

 Medisch dossier, informatie over mogelijke allergieën (voeding en medi-

catie), informatie over hoe u medicatie inneemt. 

 Telefoonnummers in geval van nood. 

 

 

Bij wie kan u terecht voor inlichtingen en afspraken 

 Els Gybels: coördinator van De Schans. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

De Schans, dagverzorgingscentrum 

Erkenning PE 2842, BE 2842 

Kleine Hemmen 2A 

3520 Zonhoven 

Tel:011 71 21 05 

schans@cwzc.be 

 

met steun van limburg.be 

 

 

 

mailto:schans@cwzc.be

