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WELKOMSTWOORD
Beste,
Graag heten wij u van harte welkom in Home Vogelzang.
Met deze informatiebrochure willen wij u kort wegwijs
maken op onze dienst ‘kortverblijf’ in ons woon– en zorgcentrum.
“Home Vogelzang” is gelegen langs de steenweg
Leuven – Tervuren. Het wordt beheerd door de Raad van
Bestuur van de vzw Home Vogelzang.
De dagelijkse leiding is in handen van het directieteam.
Het ’Centrum voor Kortverblijf’ is erkend door het Ministerie van Gezin en Welzijnszorg onder het nummer
“K.P.E. 7”.
In dit ‘Centrum voor Kortverblijf’ kan een opvang
geboden worden aan 10 senioren vanaf de leeftijd van 65
jaar, welke hun filosofische, godsdienstige of politieke
opvatting ook mag zijn.
Het ‘Centrum voor ‘Kortverblijf’ richt zich zowel tot
mannen, vrouwen als echtparen.
Wij bieden plaats aan zowel valide als hulpbehoevende
bejaarden.

Wasgoed
Voor het onderhoud van het persoonlijk linnen bestaan twee
mogelijkheden:
1. Men vraagt familieleden om hulp;
2. Men maakt gebruik van de wasserijen die in Home Vogelzang regelmatig het wasgoed komen ophalen.
In dit geval moet de kledij wel gemerkt worden.

Bezoekuren
Om een aangenaam en ontspannend verblijf te garanderen kan
u doorlopend bezoek ontvangen tot ten laatste 21u30.
Deze tijdslimiet leggen we op om de interne rust in het home
en de rust van de bewoners te verzekeren.
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Kinesitherapie
Kinesitherapie heeft tot doel uw mobiliteit en zelfredzaamheid in belangrijke mate te verbeteren en/of te handhaven. Kinesitherapie kan op doktersvoorschrift verstrekt
worden. De behandeling heeft plaats in de kinézaal.
Is dit omwille van omstandigheden niet mogelijk, dan
komt de kinesitherapeut langs op de kamer.
De kinesitherapeuten verbonden aan Home Vogelzang
proberen een vast uur in te bouwen, zodat er voor de bewoners enige regelmaat gecreëerd wordt.
Indien uw kinesitherapeut niet kan langskomen (afstand)
kan u beroep doen op onze kinesitherapeuten die verbonden zijn aan Home Vogelzang.

Kapper
Het kapsalon in Home Vogelzang is wekelijks geopend.
Bewoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen worden
gehaald en teruggebracht naar hun kamer.
Een afspraak kan gemaakt worden via het secretariaat.

Kortverblijf & Regelgeving
Wanneer u zich niet in staat acht uzelf te verzorgen en/of u
kan geen beroep doen op uw partner, familie en derden omdat deze niet beschikbaar zijn omwille van vakantie, ziekte… dan kan u beroep doen op ons ‘Centrum voor Kortverblijf’.
Ook biedt ons Centrum voor Kortverblijf u de kans om te
revalideren na een ziekenhuisopname.
De kortverblijfkamers zijn standaard ingericht met
een ijskast, zetel, bed, gordijnen, televisie, telefoon en sanitaire voorzieningen.
De kamers zijn zeer modern ingericht en bevinden zich in
onze nieuwbouw.
Mogen wij u er op wijzen dat er een specifieke regelgeving
over kortverblijf bestaat.
Indien u opgenomen wordt in kortverblijf, dan geldt de regel
dat u maximum 90 dagen per jaar kan opgenomen worden
— waarbij u maximaal 60 dagen opeenvolgend kan opgenomen worden.
Voor een volgende periode van 30 dagen dient er minimum
1 dag van afwezigheid tussen beide periodes te liggen.
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Verblijfskosten

Maaltijden

Onze kamers van kortverblijf kosten €
66,94/dag.
Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd van maximum
7x de dagprijs. Dit voorschot wordt verrekend bij de eindfacturatie.

Dagelijks worden verse maaltijden bereid in een modern
uitgeruste keuken, onder de vakkundige leiding van een gediplomeerd kok.
Indien nodig kunnen bewoners dieetvoeding krijgen.

Als tijdelijke bewoner in kortverblijf heeft u het recht op
een gedeeltelijke financiële tussenkomst in de kostprijs van
uw opname. De mate van de financiële tussenkomst is afhankelijk van het ziekenfonds waar u aangesloten bent.
Hiervoor kan u best advies vragen aan uw ziekenfonds.




In de dagprijs zijn inbegrepen:
 verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen dag
en nacht, onderhoud van de kamer, was van bedlinnen, incontinentiemateriaal, tv.
Niet inbegrepen in de kostprijs:
 dokterskosten,
kinesistkosten,
medicatie,
telefoon (persoonlijke gesprekken), kapper,
pedicure, was van persoonlijk linnen.

Bij annulatie van het kortverblijf verliest men 1x de dagprijs.

 Ontbijt:
08u30
 Middagmaal: 12u00
 Avondmaal: 17u30
De bewoners krijgen de gelegenheid om dagelijks hun keuze te maken uit het voorgestelde menu, opgesteld door de
kok, in samenspraak met ‘coördinator keuken’.
Om onze bejaarden bij de samenstelling van hun maaltijden
te helpen, neemt de ‘coördinator keuken’ contact op met de
bewoners bij hun opname.

Pedicure
Indien nodig komt de pedicure de nodige zorgen verstrekken aan hen die dit wensen. Zij is wekelijks aanwezig in
het Home. Om een afspraak maken kan men zich steeds
wenden tot het secretariaat.
De mogelijkheid bestaat om beroep te doen op een zelf gekozen pedicure.
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Animatie
Regelmatig worden door de dienst animatie ontspanningsnamiddagen georganiseerd.
Een greep uit het aanbod: bingo, quiz, kaartnamiddag,
verjaardagsfeest, e.a..
Alle activiteiten staan vermeld in het huiskrantje: “Jong
van hart, Vogelzang vertelt”, dat om de 2 maanden verschijnt.
Wekelijks wordt ‘Blijf fit” georganiseerd in de animatiezaal. De bewoners krijgen de kans om aan hun conditie
te werken met aangepaste oefeningen, vanuit een zittende
houding.
De bibliotheek van Home Vogelzang bevat een gevarieerd
boekenaanbod met grootletterdruk.
Zij is iedere dinsdagnamiddag geopend, zodat geïnteresseerden boeken kunnen ontlenen.
Eenmaal per week gaan de mensen van de animatie rond
met de winkelkar, zodat de bejaarden de mogelijkheid
krijgen om extra frisdrank en vers fruit aan te kopen.

Onderhoud
Het onderhoudspersoneel zorgt er voor dat zowel de gemeenschappelijke ruimtes alsook de kamers van onze bewoners ten allen tijde netjes gehouden worden.
De kamer wordt wekelijks gepoetst.

Afspraken
Hieronder bevindt zich een lijst met een aantal zaken die u
moet meenemen op de dag van uw opname.
Inzake de lijst met de persoonlijke zaken kan variatie zitten al
naargelang uw persoonlijke voorkeur, maar we geven deze
items mee als geheugensteuntje.


Administratief te bezorgen
 Enkele klevertjes van het ziekenfonds
 Identiteitskaart
 Dossier: medische en verpleegkundige gegevens, waarvan specifiek de Katz-schaal moet
toegevoegd worden.



Lijst met persoonlijke zaken
 Kledij
 Slaapkledij
 Toiletgerief (kam, nagelknipper, vijl, zeep of
douchegel, shampoo, cosmetica-artikelen…)
 Handdoeken en washandjes
 Eventueel een versnapering en drankje
 Kleine persoonlijke spulletjes om de kamer te
verfraaien naar wens (foto’s, lampje, wekker,
bloemetjes, plaid, …)
 Boeken, krant, tijdschriften…
 Radio
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Voorstelling Diensten
Administratieve dienst
Het secretariaat is gelegen op het gelijkvloers, aan de ingang.
Hier worden allerlei inlichtingen verstrekt van praktische,
administratieve en financiële aard.
Uitgaande briefwisseling kan overgemaakt worden aan het
secretariaat, waar eveneens postzegels kunnen worden
verkregen.
Openingsuren:
Maandag tot en met vrijdag 08u00-16u00
Zaterdag
08u00-13u30
Zon– en feestdagen
gesloten
Medische dienst
Er is aan het home een ‘coördinerend en raadgevende’ arts
verbonden aan wie men steeds advies kan vragen.
Daarnaast zijn er ‘twee aangewezen geneesheren’ die wekelijks langskomen.
Indien uw eigen huisarts niet kan komen (afstand), kan op
uw vraag de aangewezen geneesheren geraadpleegd worden.

Verzorging
Een optimale verzorging met respect voor uw menselijke
waardigheid en eigenheid wordt u gewaarborgd.
Home Vogelzang beschikt hiervoor over bekwame verpleegkundigen, verzorgenden en logistieke medewerkers.
In overleg met uw huisarts staan zij garant voor een goede
opvolging van uw gezondheid.
U kan zich wenden naar de hoofdverpleegkundige met eventuele vragen.
Bij afwezigheid zal de adjunct-hoofdverpleegkundige deze
taak ter harte nemen.

Sociale dienst
Iedereen die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, kan een aanvraag tot opname in Home Vogelzang indienen.
Deze procedure gebeurt via de Sociale Dienst waar alle nodige inlichtingen zullen verstrekt worden.
Voor meer informatie of een bezoek aan Home Vogelzang
kan u op afspraak terecht bij de sociale dienst.

