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Het verblijf in woonzorgcentrum de Pottelberg 

Een verblijf in het woonzorgcentrum “De Pottelberg” staat simpelweg voor hartelijke 

zorg in een warme omgeving.  

Als gast van het kortverblijf maakt u deel uit van de familie en kan u de huiselijke 

sfeer opsnuiven met aandacht voor elke persoon. De medewerkers zijn doordrongen 

van deze visie en met hun engagement en expertise ondersteunen ze kwaliteitsvol 

wonen en leven.  

De Pottelberg wil een thuis zijn op maat van elke persoon, een plaats waar 

liefdevolle nabijheid voorop staat. 

 

Het centrum voor kortverblijf binnen het woonzorgcentrum ‘de Pottelberg’ heeft als 

doel ouderen gedurende een korte periode een verblijf aan te bieden. Dit varieert 

van een revalidatie na ziekenhuisopname, ontlasting van de mantelzorger, opvangen 

van de oudere wanneer de mantelzorger op reis gaat, … . In principe kan elke oudere 

die geen intensieve medische verzorging nodig heeft, een beroep doen op het 

centrum voor kortverblijf. 

 

 

Maaltijden 

Elke gast kan naar keuze zijn maaltijd nemen in zijn woning of in de 

gemeenschappelijke ruimte (zonder meerprijs) en dit voor zowel ochtend/middag en 

avondmaal.  

Het ontbijt en het avondmaal worden in buffetwagens aangeboden wat de bewoner 

de mogelijkheid biedt om elke dag te kiezen uit een ruim gevarieerd assortiment.  

Daarnaast bieden we elke gast en zijn familie de gelegenheid om te genieten van 

onze lekkere huisbereide gerechten in onze cafetaria . 

 

 

 



Bezoekuren 

Woonzorgcentrum de Pottelberg wil een open huis zijn waar familie en bezoekers 

altijd welkom zijn. Er worden dan ook geen bezoekuren gehanteerd.  

Onze gasten zijn vrij om deel te nemen aan het maatschappelijk leven buiten het 

woonzorgcentrum (feestjes van familie, daguitstap met familie). Het volstaat om de 

afdeling op de hoogte te brengen zodat we kunnen instaan voor de continuïteit van 

de zorg.  

 

Betekenisvolle activiteiten 

Het activiteitenaanbod is gevarieerd. Zo hebben we momenteel verschillende 

kaartersgroepen, een groentetuin en een kunstatelier…  . Wanneer het weer het toe 

laat kunnen de bewoners gebruik maken van de mooie tuin. 

De activiteiten worden begeleid door ergotherapeuten, leefgroepbegeleiders en 

vrijwilligers. Deze laatste zijn onmisbaar bij de realisatie van de activiteiten alsook de 

bediening in onze cafetaria.   

 

De gast als regisseur van hun eigen zorg  

In ons centrum voor kortverblijf willen we onze zorg afstemmen op onze klanten. Het 

individueel zorgplan wordt in overleg opgemaakt rekening houdend met de 

gewoonten en het dagelijks ritme van de persoon. 

Met het oog op heroriëntatie naar de thuissituatie hebben we daarnaast ook 

aandacht voor een blijvende stimulatie van de zelfredzaamheid van de gast.  

Voor de medische opvolging kan de eigen huisarts langs komen of indien dit niet 

mogelijk is kunnen wij een huisarts voorstellen. Voor kinesitherapie kan de gast 

beroep doen op een eigen kinesist of de kinesitherapeut van het woonzorgcentrum.  

 

 

 

 



Ontslagvoorbereiding 

In nauwe samenwerking met de gast, de familie/vertrouwenspersoon , de 

hoofdverpleegkundige, het team, de sociale dienst en de thuiszorgdiensten ( of 

andere zorgvormen) bereiden we het ontslag uit het centrum zo goed als mogelijk 

voor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisch  

Ons centrum voor kortverblijf bestaat uit 3 kamers. Twee kamers bevinden zich op 
afdeling de Zwaluw. Eén kamer bevindt zich op afdeling de Parelduiker , een afdeling 
voor ouderen met geheugenproblematieken.  
 
Een gast kan per kalenderjaar 90 dagen in het centrum voor kortverblijf verblijven 
waarvan maximum 60 dagen aaneensluitend. U kan voor uw verblijf een tussenkomst 
krijgen van uw mutualiteit. 
 
Als u specifiek verzorgingsmateriaal nodig heeft zoals o.a.  een alterneringmatras (om 
doorligwonden te voorkomen) dan wordt dit door het woonzorgcentrum gratis ter 
beschikking gesteld.  
 

De kamer is uitgerust met een elektrisch bed, een elektrische relax, een tafel, twee 

stoelen, nachttafel met inbouwfrigo, een tv-kast met tv-toestel en een ingebouwde 

kleerkast. De badkamer is een afgesloten ruimte met een aangepast toilet en een 

wastafel. 

Dagprijs: 67.87  euro/dag  

Wat is inbegrepen? 

- Verzorging en verzorgingsmateriaal 
- Incontinentiemateriaal 
- Bedlinnen – handdoeken en washandjes  
- Maaltijden en bediening van de maaltijden op de kamer 
- Energieverbruik 
- Onderhoud van de kamer 
- Activiteiten  
- Tv-distributie en gebruik van het televisietoestel 
- Gebruik van de koelkast 
- WIFI (draadloos internet) 

 
Wat is niet inbegrepen? 
 
- Doktersbezoek 
- Medicatie 
- Wasserijkosten voor de persoonlijke kledij 
- Huur telefoon(€ 0.70/dag inclusief gesprekken – uitgezonderd gesprekken    
  naar het buitenland en betaalnummers) 
- Kapster en pedicure 



 
Geïnteresseerd? 
 
Voor bijkomende inlichtingen en een rondleiding kan u contact opnemen met 
de sociale dienst : 
 
mevr. Joke Tanghe, 056/234769 joke.tanghe@depottelberg.be (enkel in de 
voormiddag aanwezig) 
mevr. Myriam Lagae, 056/231044  myriam.lagae@depottelberg.be 
mevr. Belinda Delaere, 056/301793 belinda.delaere@depottelberg.be (afwezig 
op woensdag en donderdagvoormiddag) 
 
 
Verdere inlichtingen op www.depottelberg.be 
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