Andere activiteiten op campus Hunnegem:

-Dagcentrum voor beginnende dementie te Aaigem
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Thuisverpleging Hunnegem
De verpleegkundigen thuisverpleging zijn polyvalent
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Compressietherapie
Afkoppelen van chemo
Incontinentiezorg

Diabeteszorg

THUISVERPLEGING

054 65 99 64

Verder staan zij in voor stomaverzorging, heparineslot, het toedienen
van parenterale voeding en palliatieve begeleiding.
Adres: Gasthuisstraat 100
		 9500 Geraardsbergen
Tel.: 054 65 99 64
Fax: 054 65 99 56
E-mail: ingrid.marginet@sint-vincentius-vzw.be
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WAT BIEDEN WIJ?

VOOR WIE?

Vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid in alledaagse handelingen •

• Zorgbehoevende thuiswonende personen met een niet-aangeboren hersenletsel vanaf 18 jaar

Dagelijkse zorgen ten aanzien van de mantelzorger(s) verlichten •

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel zijn een brede heterogene groep van personen. Het is de

TEGEN WELKE PRIJS?
• Dagprijs:
De dagprijs bedraagt 19,50 euro.

groep mensen die na een normale levensloop, geconfronteerd worden met een hersenletsel. Bijvoorbeeld:

Kwaliteitsvolle zorgverlening met respect voor eigenheid en privacy •

verkeersongeval, CVA, MS, Parkinson,…

Middagmaal

Individuele therapie door ergotherapeut •

DOOR WIE?
Adviseren van hulpmiddelen en hulporganisaties •

• Gekwalificeerd medisch en paramedisch team, dat gedurende elke weekdag
Mogelijkheid tot verpleegkundige en zorgkundige zorgen •

van 08.30 uur tot 17.00 uur ter beschikking staat (uitgezonderd feestdagen).
De eigen huisarts/coördinerend arts blijft behouden.

Bevorderen van de sociale contacten •
Animatie- en ontspanningsactiviteiten •

• Voorzien in dagprijs:

Men zal met de reeds aanwezige thuiszorgdiensten nauw samenwerken.

Ergotherapie
Verpleegkundige zorgen
Zorgkundige zorgen
Mogelijkheid tot het nemen van een douche
Activiteiten (animatieve activiteiten, kooktherapie, gespreksgroepen, …)

...

• Coördinator dagverzorgingscentrum: Kathleen Vandepoele
E-mail: kathleen.vandepoele@sint-vincentius-vzw.be
• Opnamedienst: Tel.: 0490 44 65 00

• Niet voorzien in dagprijs:
Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum.

E-mail: dvc.hunnegem@sint-vincentius-vzw.be
• Algemene directeur: David Larmuseau. Tel. 053/60 12 10
E-mail: david.larmuseau@sint-vincentius-vzw.be

• Tussenkomst mutualiteit:
Raadpleeg uw mutualiteit, daar bij bepaalde indicaties een tussenkomst voorzien is op vervoerskost –en/of dagprijs.

