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Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u van harte
te mogen verwelkomen als nieuwe bewoner van
Home Vogelzang.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
Maaltijden
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Anja Swings/Sandra Neckebroeck, sociale dienst
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WELKOMSTWOORD

Tot slot
Teneinde u een gezonde en aangename ontspanning te verzekeren, kunt u:
 Alle dagen vrij uit gaan om wandelingen te maken of
boodschappen te doen;
 Doorlopend bezoek ontvangen
 Op vakantie gaan of familie bezoeken, mits aan de hoofdverpleegkundige en ook aan het secretariaat de periode
van afwezigheid (+ vertrek– en aankomstuur) te melden.

Beste,
Wij heten u van harte welkom in Home Vogelzang.
Met deze informatiebrochure willen wij u kort
wegwijs maken 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.
Home Vogelzang is erkend door het Ministerie van
Gezin en Welzijnszorg onder het nummer “P.E. 7”
voor het rusthuisgedeelte.
Voor onze R.V.T-erkenning is het nummer “V.Z.B.
2124” van kracht.
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Doelpubliek
Home Vogelzang biedt een thuis aan 150 bejaarde bewoners, welke hun filosofische, godsdienstige of politieke opvatting ook mag zijn.
Het huis beschikt over 47 appartementen en 51 kamers,
allen niet gemeubeld.
Er zijn ook 57 gemeubelde éénpersoonskamers voorzien.
Hiervan zijn 19 kamers voor ouderen met dementie en 19
voor ouderen met psychische problemen.
Deze 2 leefgroepen kunnen indien nodig afgesloten worden
met een deurcodering.
Home Vogelzang richt zich zowel tot mannen, vrouwen, als
echtparen.
Wij bieden plaats aan hulpbehoevende bejaarden vanaf de
leeftijd van 65 jaar.
Wanneer u thuis een bejaard familielid verzorgt en tijdelijk
niet beschikbaar bent omwille van vakantie, ziekte, …. of,
alvorens na een ziekenhuisopname naar huis terug te keren,
kan de bejaarde tijdelijk in één van de 10 kortverblijfkamers
in Home Vogelzang opgenomen worden.

Externe diensten
U kan vrijblijvend een beroep doen op ons aanbod
“externe diensten”.

Pedicure
De pedicure is wekelijks aanwezig in Home Vogelzang.
Om een afspraak te maken kan men zich steeds wenden
tot het secretariaat.

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.

Wasserij
U kan gebruik maken van de wasserijen die in Home
Vogelzang regelmatig het wasgoed komen ophalen.

11

4

Kinesitherapie
De kiné-behandeling gebeurt op doktersvoorschrift.
De bewoner op een kamer met ROB-erkenning kan kiezen
voor zijn/haar kinesist of de kinesist verbonden aan het rusthuis. Bewoners opgenomen op een kamer met RVTerkenning doen beroep op een van de kinesisten in dienst van
het RVT.
Deze behandelingen kunnen plaatsvinden zowel op de kamer
als in de kinezaal, waar ook alle andere bewoners welkom
zijn om gebruik te maken van de faciliteiten.
De bewoners kunnen ook bij de kinesitherapeuten terecht
voor aanvragen/aanpassingen van rolstoelen en hulpmiddelen.

Technische Dienst
De Technische Dienst helpt u graag bij het uitvoeren van
klusjes of het repareren van defecten.
Ze zijn te contacteren via het secretariaat.

Onderhoud
Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat de kamers van
onze bewoners ten allen tijde netjes gehouden worden.

Verblijfskosten
Het bedrag van de verblijfskosten varieert naargelang de grootte
van de kamer en wordt periodiek aangepast aan de evolutie van
de levensduurte.






Kleine kamer
(min. 12 m²)
Grote kamer
(min. 20 m²)
Appartement
(min. 25 m²)
Echtpaar in appartement
Grote kamer/kortverblijf Nieuwbouw

:

:
:
:
:

€
€
€
€
€

58,62/dag
65,49/dag
68,39/dag
50,30/dag
66,94/dag

In de dagprijs zijn inbegrepen:
 verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen dag en nacht,
onderhoud van de kamer, kinesitherapie voor R.V.T.bewoners, verwarming, water, elektriciteit, was van bedlinnen en incontinentiemateriaal.
Niet inbegrepen in de kostprijs:
 remgeld dokter, remgeld kinesist voor rusthuisbewoners,
kapper, pedicure, telefoon (persoonlijke gesprekken), medicatie, was van persoonlijk linnen.
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Administratieve Dienst

Maaltijden

Het secretariaat is gelegen op het gelijkvloers, vlakbij de
ingang.
Hier worden allerlei inlichtingen verstrekt van praktische,
administratieve en financiële aard.

Dagelijks worden verse maaltijden bereid in een modern
uitgeruste keuken, onder de vakkundige leiding van een
gediplomeerd kok.

Uitgaande briefwisseling kan overgemaakt worden aan het
secretariaat, waar eveneens postzegels kunnen worden verkregen.
De ingekomen poststukken worden dagelijks op de kamers
bezorgd.
Openingsuren:
Maandag tot en met vrijdag
Zaterdag
Zon– en feestdagen

Indien nodig kunnen bewoners dieetvoeding krijgen.
De maaltijden worden gebruikt op de kamer.
De bewoners van het “Den Akker”, “De Lelie” en “De
Klaproos” krijgen de kans om in een gemeenschappelijke
ruimte te eten.





08u00-16u00
08u00-13u30
gesloten

Ontbijt: ± 08u00
Diner:
± 12u00
Souper: ± 17u00
Drankentoer met yoghurt en pudding vanaf 19u30

Om onze bejaarden bij de samenstelling van hun maaltijden te helpen neemt de keukenverantwoordelijke bij de
opname contact op met de bewoner.

.
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Animatie

Medische Dienst

De dienst animatie is gericht op zowel groeps– als individuele
activiteiten.
Deze hebben tot doel zowel ontspannen als reactiveren van de
bewoner.

Er zijn aan het home een ‘coördinerend en raadgevende’ artsen verbonden aan wie men steeds advies kan vragen.

Een greep uit het aanbod: bingo, quiz, kaartnamiddag, blijf fit
verjaardagsfeest, verwennamiddagen, optredens, bibliotheek,
kamermoment, home café.
Alle activiteiten staan vermeld in het huiskrantje:
“t Gazetje”, dat om de 3 maanden verschijnt.
Als nieuwe bewoner kan u deelnemen aan de praatgroep.
Onder begeleiding van de ergotherapeuten worden in kleine
groep ervaringen uitgewisseld rond diverse thema’s: o.a kennismaken met elkaar, je jeugdjaren, je beroepsleven en/of huishoudelijke zorgen, de opname in een rusthuis en de ervaringen
hierrond.

Daarnaast zijn er twee ‘aangewezen geneesheren’ die wekelijks langskomen en die tijdens de weekenden en feestdagen
beschikbaar zijn.
Iedereen is echter vrij wat de keuze van huisarts betreft.

Verzorging
Een optimale verzorging met respect voor uw menselijke
waardigheid en eigenheid wordt u gewaarborgd.
Home Vogelzang beschikt hiervoor over bekwame verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers.
Zij zijn ingedeeld in 3 teams, onder de leiding van één
hoofdverpleegkundige per team.
In overleg met uw huisarts staan zij garant voor een goede
opvolging van uw gezondheid.
U kan steeds bij de hoofdverpleegkundigen terecht met
eventuele vragen.
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Palliatief support team

Pastorale Dienst

Palliatieve zorg beoogt, voor zwaar zieke bewoners, een optimale levenskwaliteit te garanderen binnen het rusthuis.
Ons multi-disciplinair team zorgt voor een fysische– psychische en morele ondersteuning van alle betrokkenen.
Door een kwalitatieve totaalzorg proberen wij onze bewoners en hun familie te begeleiden naar een waardig levenseinde.

Home Vogelzang is opgericht in 1963 door de Zusters van
de Heilige Harten.
Ook vandaag nog zetten zij zich ten volle in om de pastorale
zorg binnen ons en rust– en verzorgingstehuis te garanderen.

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.
De sociale dienst verzorgt de opvang en begeleiding van bewoners en familieleden voor en tijdens het verblijf in Home
Vogelzang.
Zowel voor sociale, administratieve, als voor persoonlijke
problemen kan men zich eveneens wenden tot de sociale
dienst.

Binnen Home Vogelzang is een Pastorale Dienst actief.
De pastoraal verantwoordelijke en de leden van de pastorale
ploeg staan steeds ter beschikking van onze bewoners en
hun familie.
In onze instelling bestaat de mogelijkheid om dagelijks de
eucharistieviering bij te wonen.
Indien men wenst, kan de Communie ook op de kamer ontvangen worden.

