
    Prijs 
 
 
Er zijn 4 verschillende dagprijzen voor een 
zorgstudio in het rust– en verzorgingstehuis of het 
centrum voor kortverblijf, namelijk: 

€72,60 - €75,21 -  €77,16 - €80,42 per dag 

(vanaf 1 mei 2022). 
 
 

Inbegrepen in de dagprijs: 
· Aangepaste accommodatie; 

· Leefruimtes en polyvalente ruimte met airco; 

· Huur en onderhoud van de zorgstudio; 

· Drinkbaar water; 

· Alle maaltijden (inclusief onderhoudsdiëten en 
sondevoeding); 

· Basispakket hygiëne bestaande uit zeep, shampoo, 
toiletpapier en tandpasta; 

· Hotellinnen zoals handdoeken, washandjes, donsdeken en 
hoofdkussen; 

· Beloproepsysteem; 

· Dwaaldetectie (beschermde afdeling); 

· Digitale distributiekosten TV; 

· WIFI; 

· Alle waterverbruik, verlichting, elektriciteit en verwarming; 

· Incontinentiemateriaal; 

· Dagdagelijkse animatie-, recreatie- en therapeutische 
activiteiten; 

· Logopedie; 

· Psychologische ondersteuning; 

· Kinesitherapie. 
 
Niet inbegrepen in de dagprijs: 

· Ereloon artsen; 

· Persoonlijk aandeel geneesmiddelen; 

· Kapper/pedicure/manicure; 

· Cafetaria; 

· Telefoon– en internetkosten. 

CONTACTPERSONEN 
 

Elke DE CUYPER 
algemeen directeur 
02 363 99 40 

 
Petra BACKAERT 
directeur bewonerszorg 
02 363 99 43 
 

Nick VAN GEERT 
opnameverantwoordelijke 
maatschappelijk assistent 
02 363 99 44 
 

Annelien MAENHOUT 
opnameverantwoordelijke 
maatschappelijk assistent 
02 363 99 48 

Ontspanning 
 
 

· Kaart– en spelnamiddagen; 
· Kookactiviteiten; 
· Crea-activiteiten; 
· Uitstappen; 
· Verjaardagsfeesten; 
· Begeleide wandelingen; 
· Gymnastiek; 
· Ergotherapie; 
· Zang- en voorleesactivitei-

ten; 
· Film; 
· Bingo; 
· ... 
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Woonzorgcentrum Sint-Augustinus wil dag 
na dag blijven groeien in haar taak om voor 
iedere bewoner/gebruiker een aangenaam ver-
blijf te creëren. Zo leggen we de nadruk op het 
samen verblijven en op het samenzijn, naast 
het zorgafhankelijke aspect. Afhankelijk van 
de woonzorgvorm zal het zorgafhankelijke 
aspect minder of meer worden benadrukt. 
 
Vanuit een holistische en christelijke visie op 
onze bewoner/gebruiker doen we dit in de eer-
ste plaats door zijn/haar individuele identiteit 
te ontdekken en te behouden. Zorgbehoevende 
ouderen kunnen veel van hun mogelijkheden 
verloren hebben, maar dat verhindert niet dat 
ze competent kunnen zijn. Zij blijven in staat 
om hulp te vragen en hulp te ontvangen. 
 
Elkeen heeft daarin zijn rol en zijn verant-
woordelijkheid: de bewoner/gebruiker zelf, 
zijn familie, zijn vrienden en kennissen, onze 
vrijwilligers, stagiairs en studenten, on-
ze gemotiveerde en deskundige personeelsle-
den en de betrokken beleidsmakers. Samen 
geven we, binnen de grenzen van het wettelijk 
kader en binnen de grenzen van het financieel 
en organisatorisch haalbare, vorm aan onze 
hulp- en dienstverlening. 
 
Zo creëren we, voor onze bewoners/
gebruikers, een plek waar ze zich goed kunnen 
voelen, zichzelf kunnen zijn en hun hart kun-
nen verwarmen. 
 

Opdrachtsverklaring   Verzorging & voeding   Accommodatie 
 

Het woonzorgcentrum (W.Z.C.) 
Sint-Augustinus vzw beschikt over 
ruim voldoende gekwalificeerd ver-
plegend, verzorgend, paramedisch, 
technisch en huishoudelijk personeel 
om alle residenten in discretie en met 
voldoende respect voor de menselijke 
waardigheid en privacy bij te staan in 
de dagelijkse verzorging. 

Het woonzorgcentrum beschikt over 
een eigen keuken. Met kwaliteitsla-
bel. Onderhoudsdiëten (diabetes, 
zoutloos en vetarm) kunnen verkre-
gen worden mits doktersvoorschrift. 

 

 

 
 
Het Rust– en Verzorgingstehuis  
(R.V.T.) en het Centrum Voor Kortver-
blijf  (C.V.K.) kunnen samen 115 senio-
ren huisvesten. Er zijn 96 gemeubelde 
zorgstudio’s in het R.V.T., 6 tweeper-
soonskamers en 7 gemeubelde zorgstu-
dio’s in het C.V.K. en deze zijn voorzien 
van:  
 
· Elektrisch hooglaagbed; 
· Mobiel nachtkastje met verstelbare  
 eettablet; 
· Tafel + stoel met armleuningen, 
· Twee bezoekersstoelen; 
· Geriatrische relaxzetel; 
· Ruim ingebouwde kast met per-

soonlijke kluis en koelkast; 
· Flatscreen TV; 
· Moderne sanitaire cel met schuif-

wand bestaande uit badkamerkast, 
verhoogd toilet, rolstoeltoeganke-
lijk wasbekken met warm/koud 
water en douche; 

· Gordijnen en zonnewering. 
 
De bewoners mogen hun studio aanvul-
len met eigen meubilair, mits schriftelijk 
verzoek. 
 
Verder kan men ook gebruik maken van 
alle gemeenschappelijke diensten van 
het W.Z.C. zoals het kapsalon, biblio-
theek, de cafetaria, de kapel, diverse 
leefruimtes, de kiné, de pedicure, de ma-
nicure,... 


