MET WIE
We verwachten van onze medewerkers heel wat:
° kennis hebben van het ouder worden met een
inlevende en gemotiveerde houding
° begrip en geduld kunnen opbrengen
° respect hebben voor privacy en eigenheid
° positief ingesteld zijn
° professionele bekwaamheid

°
°

VANUIT WELKE WAARDEN & SPIRITUALITEIT
Vanuit een christelijke inspiratie handelen we uit
eerbied en liefde tot “de mens”. We hebben
respect voor ieder persoon (bewoner, collega,
familie) en aanvaarden hem als uniek.
We respecteren ieders eigenheid en oordelen niet
omdat ze anders zijn, maar brengen begrip op
voor hun mening.
RELATIES MET DE BUITENWERELD
° daar het contact van familie en kennissen met
de bewoner erg belangrijk is, wordt dit ook
gestimuleerd
° we staan open voor vrijwilligerswerk op alle
terreinen
° er is een samenwerkingsverband met het
AZ Sint-Jozef te Malle en het palliatief
netwerk Voorkempen
° er zijn goede contacten met andere
ziekenhuizen, centra, instellingen,
hulpverleners, verenigingen …
° we werken samen met het OCMW en de
gemeentelijke diensten
TOEKOMST
We willen de communicatie in alle richtingen nog
verbeteren en onze infrastructuur optimaliseren.

Tel.: 03 658 85 22
Fax: 03 685 16 42
Mail: info@rvtsintlodewijk.be
Website: www.sint-lodewijk.com

°

Kerkstraat 61
2970 ‘s-Gravenwezel

°

respect hebben voor en handelen naar de
visie van de instelling
openheid, zin voor samenwerken en
communicatie
elkaars noden kunnen aanvoelen en
behulpzaam zijn
blijven streven naar de optimale kwaliteit
bereid zijn verdere vorming en bijscholing te
volgen

Zorgcentrum Sint-Lodewijk

WAT DOEN WE EN WAAROM?
We zijn een open en gastvrij huis waar we een
“thuis” willen creëren voor bejaarde personen die bij
ons komen wonen.
We proberen hen een totaalzorg aan te bieden:
° een aangename en veilige omgeving
° verzorgende-, verplegende-, medische- en
paramedische zorg
° huishoudelijke zorg
° aandacht voor het gelukkig voelen
° respect en begrip voor hun geloofsovertuiging
en –beleving, voor hun filosofische en politieke
opvattingen
° bevorderen van het sociaal contact
° aanbod van animatie, tuin en ontspanning
° palliatieve zorg

°

Informatiebrochure Zorgcentrum

WIE ZIJN WE?
Het Zorgcentrum Sint-Lodewijk, gelegen in de
Kerkstraat te ’s-Gravenwezel werd opgericht in
1928 door enkele adellijke personen en de pastoor
van het kasteel. Zij deden dit vanuit een christelijke
liefdadigheid, waardoor zij opkwamen voor zieken,
ouderlingen en gehandicapten. Wij zijn een woonen zorgvoorziening waar we proberen de bewoners
gelukkig te maken en zich te laten thuis voelen. Wij
doen dit vanuit een christelijk geïnspireerde visie in
de geest van de stichters.

De instelling

Dienstverlening

Zorgcentrum Sint-Lodewijk is eigendom van
en wordt beheerd door de
V.Z.W. Zorgcentrum Sint-Lodewijk
te ‘s-Gravenwezel.
Ze is erkend door het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. (PE 171)

De kamers worden leeg verhuurd en kunnen met
eigen meubelen ingericht worden. Een bed wordt
door de instelling voorzien. Alle kamers zijn
voorzien van sanitair. Televisie, ijskast en
telefoon zijn mogelijk hiervoor wordt een
supplement aangerekend.

Het zorgcentrum is christelijk geïnspireerd.
De persoonlijke overtuiging en
levensbeschouwingen van elke bewoner
worden geëerbiedigd.

De maaltijden worden door onze grootkeuken
verzorgd. Zowel het ontbijt, het middagmaal als
het avondmaal worden individueel
geportionneerd en op de kamers geserveerd.
Maaltijdbegeleiding is mogelijk.
Aangepast dieet kan op doktersvoorschrift.

In de instelling verblijven 120 bewoners
(RVT-ROB). De meeste kamers zijn
éénpersoonskamers, er zijn ook een tiental
tweepersoonskamers.
Het gebouwencomplex bestaat verder uit:
° 4 zorgafdelingen met elk zijn
verdeelkeuken, badkamer en
gemeenschappelijke leefruimte,
° een ruime cafetaria ,
° een tuinzaal met aangepaste
begeleiding en toezicht voor ouderen,
°
een kapel.
Het geheel is omgeven door een park en
gelegen in de dorpskern van
‘s-Gravenwezel.
De instelling biedt huisvesting en verzorging
aan valide-, minder valide-, invalideen ouderen met dementie.

Dagprijs
Voor onze dienstverlening wordt volgende
dagprijs aangerekend:
EENPERSOONSKAMER:
° kamer afdeling St.-Lodewijk
per dag:
52,44€

In de dagprijs
is begrepen
° Alle nutsvoorzieningen;
°
°
°
°
°

(water, elektriciteit, verwarming)
Onderhoud van de kamer;
Maaltijden;
Verzorging, dag en nacht,
ongeacht de zorgbehoevendheid;
Verzorgingsmaterialen;
Incontinentiematerialen;
Huur en was van het beddenlinnen.

In de dagprijs
is niet begrepen
°
°
°
°
°

Was van het persoonlijk linnen; (x)
Dokters- en medikatiekosten;
Kapper (x), pedicure e.d.;
Telefoon, televisie, ijskast;
Verbruik in cafetaria.

(x) kan in de instelling gedaan worden

° kamer afdeling St.-Elisabeth

per dag:

53,85€ - 58,93€

Voor meer inlichtingen
kan u steeds contact opnemen* met:

° kamer afdeling St.-Jozef

per dag:
54,59€
——————————————TWEEPERSOONSKAMER: (PRIJS PER PERSOON)
afdeling St.-Jozef
per dag:
51,37€
afdeling St.-Elisabeth
per dag
48,77€ - 52,84€

Dhr.

Mevr.

Chris Janssens, directeur
tel. 03 658 85 22
info@rvtsintlodewijk.be

Elke Verschueren, sociale dienst
tel. 03 658 85 22
info@rvtsintlodewijk.be
(* Tijdens de kantooruren)

