
CENTRUM VOOR 
DAGVERZORGING 
 

Naast een woon-zorgcentrum, een centrum 
voor kortverblijf en assistentiewoningen 
heeft de vzw Seniorenzorg Heilige Familie nu 
ook een Centrum voor Dagverzorging (CVD).  
In dit kleinschalig initiatief zetten wij 
gezelligheid, huiselijkheid en het familiaal 
karakter centraal. 
 
 

Voor wie? 
 

Ben je een 65-plusser die graag meer sociaal 
contact wil? Kunnen we de zorg van een 
zorgbehoevende partner of ouder mee 
ondersteunen?  
Zowel een bezoeker met een fysieke 
zorgvraag als met dementie kan een of meer 
volledige of halve dagen per week bij ons 
terecht voor zorg en begeleiding. 

 
Doel?  
 

Het Centrum voor Dagverzorging is een 
thuiszorgondersteunende dienstverlening.  
 
We richten ons tot thuiswonende 65-
plussers die meer sociaal contact willen, 
nood hebben aan verzorging, aan 
(re)activering, aan een zinvolle tijdsbesteding 
en begeleiding.  

Het is onze intentie om de bezoeker op te 
vangen en te begeleiden zodat de 
zorgdragers uit  zijn omgeving de nodige rust 
of ademruimte krijgen. 
 

Zo ondersteunen we de thuiszorg, delen we 
de zorg en verlengen we de mogelijkheid 
voor het thuis wonen. Dat realiseren we in 
nauw overleg en samenwerking met familie, 

mantelzorgers en thuiszorgdiensten.  
 

Infrastructuur  
 

Binnen het woon-zorgcentrum beschikken 
we over afzonderlijke ruimten die via een 
aparte ingang bereikbaar zijn. 
 
Naast een knusse woonkamer met kookhoek 
is er ook een gezellige zithoek. Verder zijn er 
aangepaste sanitaire voorzieningen en is er 
ook een rustkamer.  
 
Huiselijkheid, een open sfeer en gastvrijheid 
zijn onze troeven. 
 

Kostprijs 
 

Een volledige dag verblijf en opvang: 22 euro 
Een halve dag (zonder middagmaal): 11 euro. 
 

Inbegrepen 
Als bezoeker kun je rekenen op zorg, 
begeleiding, een divers activiteitenaanbod, 
drankjes en een middagmaal bij een 

volledige dag verblijf. Verzorgingsmateriaal 
en eventueel incontinentiemateriaal is 
eveneens inbegrepen. 
 
Niet inbegrepen 
Specifieke verzorgingsmaterialen, extra 
dranken en eigen wensen, zoals kapper, 
pedicure enz. zijn niet inbegrepen en worden 
tegen kostprijs aangerekend, net als 
bijkomende medicatie, doktersbezoeken of 
kinesitherapie. Bepaalde activiteiten kunnen 
een kostprijs hebben. 
 
De dagprijs kan jaarlijks geïndexeerd 
worden. 
 
Diverse tegemoetkomingen zijn mogelijk. 
Informeer je daarover bij de mutualiteit, de 
gemeente of stad.  
 
 

Hoe geraak je in het centrum? 
 
Je kunt zelf instaan voor je vervoer of we 
helpen jou om een oplossing te vinden. 
 
Voor aangepast vervoer werken we samen 
met Comforte, deel van Ubuntu. De 
verplaatsingstijd wordt betaald met 
dienstencheques. Daarnaast worden de 
afgelegde kilometers aangerekend aan 0,60 
euro per kilometer.  
 
De coördinator kan je de nodige informatie 
geven. 



 
 
Onze werking en activiteiten 
 
In ons kleinschalig centrum hebben wij 
aandacht voor de eigenheid van en 
respecteren we elke bezoeker. Huiselijkheid, 
geborgenheid en een familiaal karakter 
vinden wij evident. Naast activiteiten samen 
met andere bezoekers, willen wij ook tijd 
maken voor individuele momenten. 
 
Een breed gamma van activiteiten behoort 
tot de mogelijkheden. Daarbij houden we 
rekening met de bezoekers, met hun 
interesses en suggesties: koken en bakken, 
quizzen , zitdansen, samen deelnemen aan 
een zangmiddag, petanquen, 
gezelschapspellen spelen, kaarten ... 
 

Samenwerking 
 
Als Centrum voor Dagverzorging willen wij 
aanvullend zijn, bij de bestaande thuiszorg 
met als doelstelling de thuiszorg op een 
kwaliteitsvolle manier verder haalbaar te 
maken.  
 
Daarom vinden wij afstemming en geregeld 
overleg met familie, mantelzorgers en 
thuiszorgdiensten essentieel.  
 
 
 

 
 
Contact 
 
Wens je meer informatie of wil je een 
bezoek brengen aan ons Centrum voor 
Dagverzorging, neem dan contact op met de 
coördinator. 
 
 
Telefoon  056 71 10 13 
Mail  info@seniorenzorgdeerlijk.be 
Ook op onze website, 
www.seniorenzorgdeerlijk.be, vind je meer 
gegevens. 
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