
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Passage is een initiatief van de vzw Christelijke Woon– en Zorg-
centra. 
Met het centrum voor kortverblijf levert de vzw haar bijdrage tot een 
eigentijdse ouderenzorg. 
Ze stelt haar ervaring en deskundigheid in de intramurale ouderen-
zorg ten dienste van dit initiatief dat de brug slaat met de thuiszorg. 
De Passage leunt aan bij Het Dorpvelt, het woonzorgcentrum van de 
vzw op de campus Kleine Hemmenweg 2A. 
Het is een kleine entiteit van 5 woongelegenheden. Elke kamer is 
volledig ingericht door de vzw en vlot bereikbaar via de hoofdingang. 
Het kortverblijf is verbonden met Brem en Braam, één van de 2 ver-
blijfsafdelingen. 
De verpleegequipe van Brem en Braam staat in voor de zorg en be-
geleiding van de bewoners van het kortverblijf. 
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Wanneer maakt u gebruik van het 
centrum voor kortverblijf en voor 
hoelang? 
 

Wanneer u tijdelijk opvang of zorgen nodig hebt, kunt u verblijven in De Pas-
sage. 
Ook indien u in beperkte of meerdere mate geheugenproblemen hebt, kunt 
u in ons Centrum voor Kortverblijf terecht. 
U komt voor enkele dagen, enkele weken, …  
Tijdelijke opvang beperkt zich in de regelgeving tot 

• een aaneengesloten periode van maximaal 60 dagen, 

• maximum 90 dagen per jaar. 
De opnameverantwoordelijke legt van tevoren – in een overeenkomst – met 
u vast hoe lang u zult verblijven in De Passage. 
 

Wat mag u verwachten van een ka-
mer in De Passage? 
 

De 5 kamers van De Passage zijn gegroepeerd rond een ruime living.  
Met een oppervlakte van 27 m² is de kamer voorzien van eigen sanitair, in-
clusief een douche.  
De kamer is gemeubeld met een hoog-laag bed - elektronisch te bedienen -
een nachtkastje, een comfortabele zetel, een tafel en 2 stoelen. De kasten 
zijn ingebouwd, in de kasten is een frigo voorzien. 
Op de kamer staat een TV met kabelaansluiting. 
U geeft uw kamer een persoonlijke toets met meer eigen decoratie, want ook 
bij een beperkt verblijf is het thuisgevoel belangrijk. Er is een ophangsysteem 
voorzien op elke kamer. 
U brengt uw GSM mee om vlot bereikbaar te blijven voor uw familie of vrien-
den. 
 

Hoe wordt uw verblijf voorbereid? 
 

Wanneer u een verblijf in De Passage overweegt, informeert u eerst of voor 
de bedoelde periode een kamer beschikbaar is. U kunt telefonisch, persoon-
lijk of per mail informeren. 
Bij een positief antwoord maakt u een afspraak met de opnameverantwoor-
delijke. 
Hij bekijkt samen met u of een verblijf in De Passage bijdraagt tot het behoud 
en/of het herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg.  
Indien u in het betreffende jaar al gebruik maakte van het centrum voor kort-
verblijf telt de opnameverantwoordelijke na of uw vraag de maximum termijn 
niet overschrijdt. 
In een persoonlijk gesprek van +/- 60 minuten toetst hij uw vraag en uw ver-
wachtingen aan de doelstelling van De Passage. 
Past uw vraag in het opzet van het kortverblijf dan bezoekt u samen het cen-
trum. U maakt kennis met medewerkers van de verpleegequipe van Brem en 
Braam, aan wie we de zorg toevertrouwen. 
Het geplande verblijf in het centrum voor kortverblijf wordt vastgelegd in een 
overeenkomst. 
U dient een bedrag van 83,43 euro reservatiekosten te betalen. Het bedrag 
van de reservatiekosten staat voor één dag effectief verblijf in De Passage. 
 
De opnameverantwoordelijke bereidt uw verblijf zorgvuldig voor. Hij spreekt 
met u af welke documenten u wanneer bij hem bezorgt. De documenten zijn 
essentieel om een goede zorg te kunnen bieden. Hij vraagt u met aandrang 
de afgesproken termijnen te respecteren. Zo zijn de diensten die uw verzor-
ging op zich nemen tijdig en correct geïnformeerd wanneer u komt.  
De opnameverantwoordelijke is uw vaste contactpersoon bij de voorberei-
ding van uw verblijf. Hij blijft dit op de eerste dag van uw verblijf, tijdens en 
ook nadien. Met vragen, opmerkingen, suggesties kunt u bij hem terecht.  
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Zorg op maat en aangepaste bege-
leiding? 
 

In De Passage werkt de verpleegequipe samen met uw vertrouwde mantel-
zorger en/of familieleden. 
De medewerkers respecteren uw zelfredzaamheid;  zij stimuleren uw moge-
lijkheden.  
 
U spreekt vooraf met de opnameverantwoordelijke af van welke diensten van 
het woonzorgcentrum u gebruik wenst te maken.  
De equipe van Brem en Braam zet uw medicatie klaar tijdens uw verblijf in 
De Passage. 
Om op uw eerste dag de kennismaking aangenaam te laten verlopen, om 
alle afspraken nog een keer op rij te zetten, reserveert de verpleegequipe tijd 
voor u.  
De medewerkers stellen het op prijs wanneer u tussen 13.30 uur en 16.30 
uur in huis komt. Door afspraken omtrent aankomst en vertrekt te respecte-
ren, garanderen we u een vlotte zorg en service. 
 

Van welke diensten kunt u gebruik 
maken? 
 

De verpleegkundige zorgen worden afgestemd op uw mogelijkheden.  
De verpleegequipe werkt samen met uw vertrouwde huisarts die u kan blijven 
bezoeken in De Passage.  
Hij kan de medische zorgen ook toevertrouwen aan een collega arts of aan 
de coördinerende arts van wzc H. Catharina, dat maakt hij zelf bekent bij het 
invullen van uw medisch dossier. 
 
Onze keuken zorgt voor gezonde en gevarieerde maaltijden, met een aan-
gepast dieet indien uw huisarts dit voorschrijft. 
U kunt een beroep doen op de kinesitherapeuten van de vzw op voorschrift 
van uw behandelende arts. Hebt u al een voorschrift klaarliggen dan brengt 
u dat meteen mee. 
 
Van 14.30 uur tot 16.30 uur kan u in de cafetaria van het woonzorgcentrum 
terecht voor een kop koffie of een frisdrank. U kunt er een aangename babbel 
hebben met bewoners van andere verblijfsafdelingen en hun familieleden. 
U wilt op de hoogte blijven van de actualiteit?  
In de cafetaria liggen vanaf 09.00 uur ’s ochtends een krant ter inzage.  
Indien u wenst deel te nemen aan bepaalde activiteiten, dan spreekt u dat af 
met onze medewerkers.  
 
Uw persoonlijke kleding - die dan wel met uw naam getekend moet zijn - kan 
in de wasserij van de vzw gewassen en gestreken worden. Ten laatste 3 
werkdagen na einddatum van uw verblijf kan u achtergebleven wasgoed op-
halen op de verblijfsafdeling Wilg. 
 
U kunt een afspraak maken bij kapster of pedicure via de medewerkers van 
Brem en Braam 
 
De pastoraal werker van de vzw brengt u een bezoek indien u dat wenst. 
Voor de sociale dienstverlening doet u een beroep op de opnameverantwoor-
delijke. 
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Prijzen 
 

Voor een kamer in kortverblijf betaalt u per dag 83,43 euro (2023-02-01). 
De verblijfsdagprijs omvat de was en strijk van uw persoonlijke kledij (in zo-
verre deze met naam is getekend) en het incontinentiemateriaal (indien no-
dig).  
 
Dokterskosten, medicatiekosten en kosten voor de kinesitherapie zijn niet in 
de verblijfsdagprijs inbegrepen. Ze worden gefactureerd. Het verschil tussen 
deze kosten en het remgeld wordt op uw rekening gestort door uw mutualiteit. 
De kosten van kapster en pedicure worden aangerekend. 
 
Op het einde van de maand wordt een factuur van de voorbije maand ge-
maakt waarop kosten gedetailleerd staan ingeschreven. 
U betaalt per overschrijving. 
 
 

 
 
 Els Dethier 
 Directeur bewonerszorg 

 
 
 

 
 
Uw contactpersoon voor het kortverblijf 
 
Elke Luyckx 
Opnameverantwoordelijke Het Dorpvelt 
Telefoon 011 71 21 00 
passage@cwzc.be 
 
U kunt met Elke een afspraak maken. 
Ze is op onderstaande tijdstippen telefonisch bereikbaar. 
 

 maandag  van 09.00 tot 10.00 uur  
 dinsdag  van 17.00 tot 18.00 uur 
 woensdag van 13.00 tot 14.00 uur 
 donderdag van 09.00 tot 10.00 uur  
 vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur  
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