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DE ULTIEME BESLISSING 

 

Een besluit nemen om in een woonzorgcentrum te wonen is een heel belangrijke beslissing, wellicht één van 
de belangrijkste in uw leven of dat van uw familielid. 
 
Residentie Het Prieelshof nodigt u en uw familie dan ook graag uit om een begeleid bezoek te brengen aan 
onze voorziening. Wij geven u de nodige informatie, als antwoord op uw (zorg)vragen. 
 
Om praktische redenen is het nuttig om vooraf een afspraak te maken, zodat wij voldoende tijd kunnen 
uittrekken om uw zorgvraag te behandelen en de meest aangepaste vorm van opvang of zorg samen met u 
uit te zoeken (kortverblijf, serviceflat of rustoordkamer). 
 
Onmiddellijke opname is zelden mogelijk of bijna uitgesloten. Na uw bezoek, kunt u beslissen om op de 
actieve of passieve wachtlijst geplaatst te worden. Van zodra er een gepaste plaats vrijkomt, zullen wij u 
onmiddellijk verwittigen. 
In de periode die voorafgaat aan de opname nemen wij regelmatig contact met u op. Indien u echter al een 
oplossing gevonden hebt, vragen wij ook om ons te verwittigen zodat onze wachtlijst “up-to-date” blijft, dit 
uit respect voor alle anderen die ingeschreven zijn. 
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OPDRACHTSVERKLARING Residentie Het Prieelhof 

 

 

 
Residentie Het Prieelshof, bestaande uit een zorg- en woonresidentie, stelt zich tot doel om hedendaagse 
senioren een warme en veilige thuis aan te bieden in een optimale infrastructuur en zorgomgeving met 

respect voor eenieders privacy en dit zonder enige beperking of onderscheid rond filosofische, 
godsdienstige, democratische of politieke overtuiging. 

 
Residentie Het Prieelshof wenst uit te groeien tot een hedendaags woonzorgcentrum met de hoogste 

eerbied voor de individualiteit en zelfstandigheid van alle residenten. Deze filosofie zal haar uitdrukking 
vinden in de organisatie en de houding van haar bestuur, de directie, het personeel en alle vrijwilligers. 

 
Bovendien zijn alle vormen en gradaties van fysische, mentale en sociale zorgbehoevenheid welkom 

binnen onze muren. Residentie Het Prieelshof vzw maakt zich sterk om alle zorgprofielen met de hoogste 
vakkundigheid, optimale kwaliteit en uitrustingsniveau aan te kunnen en op te vangen. 

 
De nadruk ligt op het creëren van een stimulerende en humane sfeer, gekoppeld aan de grootst mogelijke 

intermenselijke warmte, conform de huidige en toekomstige wetgeving. 
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Onze visie: de levenskwaliteit van onze  bewoners verbeteren.  

Participatie staat centraal: we betrekken onze bewoners, familie en personeel optimaal in het 
beleid aan de hand van het bewonersparlement. 

Onze filosofie is: leven toevoegen aan de  jaren, waarbij de bewoner zelf beslist en de  controle 
kan behouden over zijn eigen  leven.  

                         Bewonersparlement = Uw stem, Ons talent! 

Het bewonersparlement is gebaseerd op de principes van Active Ageing. 

Active Ageing  is een proces om opportuniteiten te optimaliseren naar  gezondheid, participatie en 
veiligheid om de levenskwaliteit van ouderen te  verhogen.  

 Men gaat uit van 9 determinanten, waarbij participatie centraal staat.  Deze participatie wordt 
optimaal gerealiseerd aan de hand van het  bewonersparlement. 

 

Ons doel: Meer inspraak geven aan onze bewoners en zo een grotere  betrokkenheid realiseren 
van bewoners en familie.  

            “We moeten af van het principe dat het beleid enkel van bovenaf komt.”  

 Onze bewoners zelf laten denken i.p.v. wij voor hen.  En onze bewoners hun suggesties ook 
realiseren. 

De WAARDEN binnen onze organisatie zijn:  

Verantwoordelijkheid – Transparantie – Initiatief – Welwillendheid – Respect –Waardigheid - 
Gelijkheid - Vertrouwen 



Versie 05 augustus 2021 
5 

RESIDENTIE HET PRIEELSHOF 

Een kennismaking 

 

Residentie Het Prieelshof bestaat uit een Woonzorgcampus met een Centrum voor Kortverblijf & 
Herstelverblijf en Assistentiewoningen. 

Residentie Het Prieelshof staat open voor vernieuwing. Wij zullen kansen grijpen waar en wanneer ze zich 
voordoen en zijn vooruitstrevend in ons denken en doen. 

Elke bejaarde die zich met een zorgvraag richt naar Residentie Het Prieelshof wordt benaderd vanuit een 
holistische mensvisie. Ook wanneer de Zorgresidentie geen passende oplossing kan bieden voor de 
zorgvrager, zal een goede doorverwijzing plaats vinden naar samenwerkende organisaties en voorzieningen 
uit de regio. 

Wat wij vooral nastreven is dat iedere bewoner zich goed voelt bij ons. Daarom schakelen wij ruim 
voldoende, bekwaam en gekwalificeerd personeel in, die door permanente bijscholing op een verantwoorde 
manier zorg dragen voor onze bewoners. Medewerkers zijn ons grootste kapitaal waar wij zorgvuldig mee 
om gaan. Respect voor ieders werk staat daarbij voorop en correcte communicatie is levenbelangrijk. 

De (dienst)verantwoordelijken, technisch, keuken- en zorgteam zijn qua samenstelling dan ook een gezonde 
mix van jong en oud met diverse ervaringen als uitgangspunt voor kwalitatieve zorg. 
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Ons Team 

Directeur       Els Suys 
 

Sociale dienst       Hilde Tirry 
 
Coördinerend hoofdverpleegkundige    Kim Uyttendaele 
 
Woonzorgcoördinator      Leen Callebaut    
     
Hoofdverpleegkundigen     Petra Schollaert 
        Antonella Falcone 
        Nathalie De Strijcker 
        Marisa Pesce  
        Valerie Hosselaer  
         
Administratie        Frida Becque 
         
Verantwoordelijke poetsdienst 
Interne preventieadviseur      Sandra Vermeersch 
         
Kinesitherapeuten      Isabel Van Geert 
        Kathy Declerck    
        Peter Baeyens 
 
Logopediste       Rani De Schrijver 
 
Psychologisch assistente     Tessa Teerlinck  
 
Ergotherapeuten      Kathleen Vral 
        Els Van Malderen 
        Aster Van Zandycke 
        
Animatie       Kelly Vanwinkel 
        Tina Vermeiren    
          
Keuken        Peter De Geyter 
 
Technische dienst      Patrick D’Hondt 
 
Aangevuld met alle verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden, logistieke medewerkers, kapster, 
pedicure, podologe … 
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De Woonzorgcampus 

 

De Woonzorgcampus is een modern gebouw, met alle voorzieningen om het de bewoner zo comfortabel 
mogelijk te maken. Het gebouw staat heerlijk rustig in een groene omgeving. 
 
De kamers zijn 25m² ruim en ingericht met een elektrisch hoog-laag bed voorzien van een Tempur®-matras, 
nachttafel, tafel, 2 stoelen en een seniorenzetel. Het televisietoestel en de ingebouwde koelkast zorgen voor 
extra comfort op de kamers.  
 
Het oproepsysteem heeft een spreek-luisterfunctie waardoor het voor het zorgteam mogelijk is om op 
afstand in contact te treden met de zorgvrager. De kamers mogen zo huiselijk en knus mogelijk aanvullend 
ingericht worden. 
 
Iedere kamer is voorzien van: 

 Een afzonderlijke sanitaire ruimte met douche, toilet en lavabo  

 Een verschuifbare wand aan de toiletruimte  

 TV en koelkast 

 Telefoonaansluiting 

 Overgordijnen 

 Oproepsysteem, zowel in de kamer als in de sanitaire ruimte 
 

De gemeenschappelijke ruimten, zoals woonkamer op de afdeling, diverse zithoeken, de cafetaria, de tuin 
enz... staan ter beschikking van alle bewoners. 
 
Bezoek ontvangen wij graag op elk moment van de dag. We willen aan bezoekers echter vragen om de 
therapiemomenten van de bewoners te respecteren. Elke bewoner kiest zelf zijn huisarts. 
 
De maaltijden worden verzorgd door het eigen keukenpersoneel. Wij garanderen een uitgebalanceerd menu 
met regelmatige controles. Onderhoudsdiëten (diabetes, zoutarm, vetarm) zijn inbegrepen in de dagprijs en 
verkrijgbaar op doktersvoorschrift. 
 
Een zorgteam van bekwame en ervaren verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden staat 24 op 24 uur 
paraat om een goede verzorging te geven aan onze bewoners.  
 
Bed- en badlinnen zijn voorzien in de dagprijs.  
 
Om de dagen in onze voorziening aangenaam en zinvol door te brengen zorgt het animatieteam voor de 
nodige activiteiten en uitstappen. 
 
Onze voorziening staat open voor iedereen.  Ieders geloof- of politieke overtuiging, wordt met het nodige 
respect behandeld. 
 
Om de samenspraak tussen de directie en de bewoners zo vlot mogelijk te laten gebeuren, is er een 
gebruikersraad. De gebruikersraad komt 4 x per jaar samen. Deze wordt vooraf gegaan door Het 
Bewonersparlement.  
 
Een klachten- en suggestieboek is ter beschikking om uw opmerkingen en suggesties te registeren, op te 
volgen en te evalueren. 
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Badkamer met toilet, lavabo en douche 

 
Elektrisch hoog-laag bed met  

Tempur®-matras en nachtkastje 

 
 

 
Tafel met twee stoelen en een 

geriatrische zetel 

 
Televisietoestel en ijskast 
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Centrum voor Kortverblijf & Herstelverblijf 

 

Een opname op de afdeling kortverblijf of herstelverblijf kan: 
 

 na een ziekenhuisopname 

 voor een tijdelijke opvang bij afwezigheid van de mantelzorgers 

 na een acute ziekte thuis 

 voor revalidatie 

 bij crisisopvang 
 

De maximale verblijfsperiode is 60 aaneengesloten dagen en 90 dagen per kalenderjaar. Bij een 
herstelverblijf wordt dit per 30 dagen verlengd. 

 
Iedere kamer is voorzien van een hoog-laag bed met Tempur®-matras, tafel en 2 stoelen, oproepsysteem, 
relaxzetel, nachttafel, TV, koelkast, badkamer met verhoogd toilet, douche en lavabo. 
 
Een team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopediste, psychologe, verpleegkundigen, 
zorgkundigen en verzorgenden staat ter beschikking van de bewoner. Er is 24 uur per dag verpleegkundige 
permanentie.  
 
Het centrum voor kortverblijf of herstelverblijf heeft geen vastgelegde bezoekuren. Toch vragen wij om 
rekening te houden met de therapieën die de bewoner krijgt.  
 
Naast de activiteiten in het kader van revalidatie, zijn er ook animatieve activiteiten die in een 
weekprogramma verwerkt zijn. 
 
Bovendien bieden wij de mogelijkheid om beroep te doen op de kapster, pedicure, podologe en 
zorgmassage.  
 
Bed- en badlinnen zijn voorzien in de dagprijs. 

Hulpmiddelen om de mobiliteit te verhogen zoals looprek, rollator, stok en rolwagen zijn bij voorkeur zelf 
mee te brengen. 



Versie 05 augustus 2021 
10 

De Groep van Assistentiewoningen 

 

De Serviceresidentie bevindt zich op wandelafstand van het centrum van Oordegem. Niettegenstaande de 
onmiddellijke omgeving van het centrum, bieden deze wooneenheden een oase aan rust. 
 
De Serviceresidentie staat apart van de Zorgresidentie, maar is er toch met verbonden. De dagelijkse 
werking van de Serviceresidentie sluit dan ook behoorlijk dicht aan bij die van de Zorgresidentie, maar ze 
heeft een grotere nadruk op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Op weekdagen is de hoofdverpleegkundige, Petra, te bereiken in het bureel op het 1e verdiep. Zij biedt 
ondersteuning waar nodig en is het aanspreekpunt voor vragen e.a. 
 
In de inkomhal is er voor elke wooneenheid een bel met parlofonie en een persoonlijke brievenbus.  
 
De bewoners van de serviceresidentie kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door het animatieteam 
van de Zorgresidentie georganiseerd worden. 
 
Elke wooneenheid heeft een oppervlakte van minimum 50m2 en bestaat uit: 

 ruime woon- en leefruimte met groot raam en balkon 

 volledig ingerichte keuken  

 badkamer met toilet, douche en wastafel 

 afzonderlijke slaapkamer 

 individuele voorzieningen per wooneenheid:  
o aansluiting voor TV, telefoon en internet 
o branddetectie 
o persoonlijk oproepsysteem 

 
De nadruk ligt op hulpvaardigheid en gemoedelijkheid, namelijk een open (t)huis creëren met respect voor 
ieders privacy. 
De wooneenheid is ruim genoeg om twee personen te huisvesten en de dagprijzen zijn per wooneenheid, 
niet per persoon. 
De inrichting gebeurt volledig door de bewoner, zodat hij/zij er zich optimaal thuis voelt. 
 
Voor noodgevallen en oproepen is er 24u per dag verpleegkundige permanentie. 
 
De bewoner van een serviceflat woont volledig zelfstandig. Hij/zij heeft de mogelijkheid om zelf te koken en 
zelf volledig voor al zijn voorzieningen in te staan. 
 
Echter, indien gewenst kan er beroep gedaan worden op verpleging, maaltijden, poetsdienst, klusjesdienst, 
enz....  
Problemen en wensen kunnen besproken worden met de medewerkers of de directie. 
 
Gezamenlijke wensen, opmerkingen of activiteiten worden besproken in de 3-maandelijkse gebruikersraad. 

Een klachten- en suggestieboek is ter beschikking om uw opmerkingen en suggesties te registeren, op te 
volgen en te evalueren. 
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Keuken 

 
Ruime leefruimte met groot raam 

 
Slaapkamer met ruimte voor kleerkast 

 
Badkamer met toilet, douche en dubbele lavabo 

 
Inkom met tussenmuur 

en grote berging 
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PRIJZEN 
 

Woonzorgcampus en het Centrum voor Kortverblijf & Herstelverblijf 

DAGPRIJS in de WOONZORGCAMPUS 

Eenpersoonskamer € 69.07/dag 

Tweepersoonskamer          € 63.07/dag/p.p. 

Zorgstudio voor 1 persoon € 76.41/dag 

Zorgstudio voor 2personen € 61.51/dag/p.p. 

DAGPRIJS kamers in het CENTRUM voor KORTVERBLIJF/HERSTELVERBLIJF 

Kortverblijf éénpersoonskamer  € 69.06/dag 

Kortverblijf op een zorgstudio € 76.41/dag 

Herstelverblijf éénpersoonskamer €65.99/dag 

Herstelverblijf op een zorgstudio €73.10/dag 

Inbegrepen in de dagprijs:  
  

 huur en onderhoud 

 verbruik van water, elektriciteit, verwarming 

 alle maaltijden (inclusief onderhoudsdiëten) 

 TV en TV aansluiting 

 frigo 

 telefoon & telefoonaansluiting 

 personenalarm 

 verzorging en verpleging 

 incontinentiemateriaal 

 basispakket hygiëne bestaande uit shampoo, tandpasta, zeep en toiletpapier 

 flessenwater op de kamer 

 hotellinnen zoals handdoeken, washandjes, donsdeken en hoofdkussen 

 verzekering inboedel (tot € 1.500) & burgerlijke aansprakelijkheid 

 dagdagelijkse animatie, ergo, logo en psychologe, feesten en festiviteiten …  
 

Niet inbegrepen in de dagprijs : 
 

 persoonlijk aandeel geneesmiddelen & ereloon artsen 

 kiné, kapper, pedicure/manicure, podologe, zorgmassage  

 persoonlijke was  

 uitgaande gesprekken met de telefoon, TV abonnement en internetkosten 

 jaarlijks organiseert de dienst animatie verschillende uitstappen  
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Doorgerekende kosten indien gewenst:  

PersonenAlarmSysteem aan 214,00€ ex BTW 

Draagbaar telefoontoestel aan 200,00€ incl BTW 
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De Groep van Assistentiewoningen           
Dagprijs wooneenheid (max. 2 personen)                       € 53.40 tot € 55.72/dag 

Inbegrepen in de dagprijs:  

 huur 

 verbruik van water, elektriciteit, verwarming 

 tv-distributie 

 telefoon en telefoonaansluiting 

 personenalarm  

 verzekering inboedel (tot € 1.500) & burgerlijke aansprakelijkheid 

 24u/24u verpleegkundige permanentie 

 het gebruik van alle gemeenschappelijke faciliteiten 
 
Wooneenheid met meubilair: huur meubels is 5€/dag 
 
Facultatieve diensten: 
Maaltijden :  ontbijt   € 3,00   per dag, per persoon 
   middagmaal* € 7,50   per dag, per persoon 
   avondmaal  € 4,00   per dag, per persoon 
 
 => bediening middagmaal op de flat: + € 1,00 

*een middagmaal bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en drank 
 

Klusjesdienst:    € 18,50  per uur 
 
Gebruik wassalon:   € 2,70  jeton wasmachine  

€ 1,70  jeton droogtrommel 
      
Huur ondergrondse garage:  € 40,00    per maand 
 
Medicatiebeheer:   € 1,00   per dag 
 
Tegen kostprijs te betalen aan de verstrekker: 

o Apotheker 
o Kapper 
o Kinesist 
o Pedicure 
o Podologe 
o Dokter 
o Incontinentiemateriaal  

Thuisverpleging  

Poetsdienst / Gezinszorg via Assist at home 
 
Mogelijkheid tot deelname aan animatie- , ergo- en kiné-activiteiten  

 

Doorgerekende kosten indien gewenst:  

PersonenAlarmSysteem aan 214,00€ ex BTW 

Draagbaar telefoontoestel aan 200,00€ incl BTW 
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De Vakantieflat 
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CONTACTINFO             
Residentie Het Prieelshof  
Dr. Prieelslaan 24 
9340 Oordegem 
 
tel: 09/337.07.00 
email: info@wzcprieelshof.be  
 
 
Directeur: 
 Mevr. Els Suys 
 Tel directie: 09/365.42.11 
 Email: directie@wzcprieelshof.be 
  
 
Sociale dienst: 
 Mevr. Hilde Tirry 
 Tel sociale dienst: 09/337.07.00 
 Email: hilde.tirry@wzcprieelshof.be 
 
 Mevr. Leen Callebaut 
 Tel sociale dienst : 09/337.07.00 
 Email : leen.callebaut@wzcprieelshof.be 
 
 
 
 

Alles nieuw: 
De entree, de kamer, het huis 

’t is misschien nog even wennen 
Maar binnenkort is dit je nieuwe thuis 

mailto:info@wzcprieelshof.be
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