D

agprijs

De dagprijs bedraagt ………… en is goedgekeurd
door de bevoegde overheidsdienst.
De sociale dienst inventariseert en
optimaliseert de mogelijke tegemoetkomingen
waarop de resident recht heeft tijdens het
verblijf.

I

nrichting

Elke bewoner beschikt over een
éénpersoonskamer met een eigen sanitair
gedeelte, nl. een toilet en een lavabo.
De kamers zijn standaard ingericht. Men
mag de kamer volgens eigen smaak verder
aankleden.
Op elke verdieping is er een ruime badkamer
voorzien met een douche en aangepast bad.
De maaltijden worden genuttigd in de
dagzalen. Indien men dit wenst, kan men ook
op kamer eten.
Er is tevens een ruime cafetaria. Deze wordt
uitgebaat door vrijwilligers waar men dagelijks
terecht kan tussen 14u en 17u.
Ook kan men gebruik maken van de kapel
waar er wekelijks een viering doorgaat op
zondag.
De binnentuin is rolstoeltoegankelijk en een
troef om van de buitenlucht te genieten.

I

nlichtingen

Woonzorgcentrum
Huize Maria Troost
Ieperse Steenweg 98A
8630 VEURNE
T: 058/ 33 36 36
E: onthaal@mariatroostveurne.be
Contactpersonen:
• Declerck Koen, Algemeen directeur
• Aneca Isabelle, Directeur bewonerszorg
• Thorré Kelly, Hoofdverpleegkundige
• Depaepe Vicky, Sociale dienst
Naast het woonzorgcentrum
‘Huize Maria Troost’ beheert het
woonzorgnetwerk Maria Troost
eveneens:
• Dagverzorgingscentrum Tagaste
• Groepen van assistentiewoningen:
* Suytcapelle
* Soror Nigra
* Sint-Andries te Diksmuide
• Herstelverblijf Huize Maria Troost
• Zorgﬂats Kastanjedal I en II
• Aanleunwoning Ostia
• Thuisverpleegkundige dienst
Maria Troost
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Woonzorgcentrum

uize Maria Troost
Ieperse Steenweg 98 A
8630 Veurne

D

ienstverlening

Het woonzorgcentrum ‘Huize Maria
Troost’ voorziet in de opvang van 50
ouderen. Personen met dementie kunnen
terecht op het gelijkvloers. Hier voldoet de
infrastructuur aan alle voorwaarden voor een
veilige woon- en zorgomgeving.
Op de eerste verdieping wonen ouderen die
fysisch zorgbehoevend zijn.
In het woonzorgcentrum zijn ook kamers
‘herstelverblijf’ voorzien. Deze bieden 1
maand opvang, maximum verlengbaar met
1 maand, omwille van medische redenen.
Zo kan men er na een ziekenhuisopname of
tijdens een ziekte opgenomen worden om te
‘herstellen’.
Het woonzorgcentrum staat open voor
iedereen, welke ook de ideologische,
filosofische of godsdienstige opvatting is.
De bezoekuren zijn vrij.

M

ultidisciplinair team

D

agbesteding

Dagelijks staat een multidisciplinair team klaar
onder leiding van de hoofdverpleegkundige en
de directie om volgende taken uit te voeren:

Doelstelling: een zo comfortabel mogelijk
functioneren bereiken en een zinvolle
dagbesteding aanbieden door middel van:

- Individuele, aangepaste hulp bij hygiënische
zorgen
- Verstrekken van verpleegkundige prestaties.
- Toedienen van medicatie.
- Maaltijdbegeleiding en/of –toediening.
- Individuele begeleiding van de dementerende
bewoner en familie.
- Stimuleren van functionele mogelijkheden en
kinesitherapie.
- Indien activeren niet meer mogelijk is, ligt het
accent op positionering en comfortzorg.
- Aandacht voor palliatieve zorg.

- Hulp bieden bij activiteiten van het
dagelijkse leven.
- Realiteits- en oriëntatietraining.
- Bewegings- en activeringsprogramma.
- Hulp bij zelfzorgtekorten van het
dagelijks leven.
- Stimuleren van de zelfredzaamheid.
- Een aangename woon- en leefomgeving
creëren.
- Zowel individuele –
als groepsactiviteiten.

Naast dit professioneel zorgteam kan men ook
beroep doen op volgende diensten:
-

Sociale dienst
Pedicure
Kapper
Aalmoezenier
Vrijwilligers

