
1 
 

 

 

OPDRACHTSVERKLARING 

 

Bremdael staat open voor alle bejaarde personen, ongeacht hun herkomst, hun ideologische, 

filosofische of godsdienstige overtuiging. 

Onze doelstelling is om aan onze bewoners, valide, zorgbehoevende ouderen en mensen met 

dementie, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden. Met aandacht en respect 

voor iedere persoon.  

Wij wensen in de eerste plaats een goede basiszorg aan te bieden, met veel aandacht voor 

comfortzorg in de palliatieve fase, samen met alle nieuwe hedendaagse hotelfaciliteiten.  

Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn 

verblijf naar eigen inzicht in te richten en te organiseren, rekening houdend met enkele 

veiligheidsvoorschriften. 

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een 

innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.  

Niet enkel onze bewoners, maar ook hun familieleden verdienen onze volle aandacht.  

Wij streven naar een optimale samenwerking met externe diensten voor het realiseren van 

onze doelstellingen en opdrachten.  

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij 

een gezond financieel beleid te voeren.  

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt 

zich professioneel te ontplooien. Ook vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige 

ondersteuning rekenen. Belangrijk hierbij is hen de mogelijkheid te geven nieuwe, creatieve 

ideeën voor te stellen.  

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan 

de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te 
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stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende toepassing zijnde 

regelgevingen.  

 

BELEIDSFILOSOFIE BREMDAEL 

 

Veiligheid 

Bremdael biedt een sfeervolle thuis waar beschutting en geborgenheid het gevoel geven dat 

de zekerheid en het eigen bestaan gewaarborgd is en blijft. 

 

Autonomie 

Bremdael heeft een maximale eerbied voor de autonomie van de residenten. Op iedere 

leeftijd is er een rol te vervullen, is er de ervaring het leven in eigen handen te hebben, wat 

veronderstelt dat die rol ook aanvaard wordt.  

 

Inspraak 

Bremdael biedt steeds in onderling overleg met zijn bewoners, zijn dienstenpakket aan. Men 

kan steeds kiezen voor een andere of bijkomende dienstverlening. Zo garanderen wij u op elk 

moment de beste service, aangepast aan wat u op dat moment nodig hebt.  

 

Privacy 

Levenskwaliteit en privacy staan bij ons centraal. We creëren de mogelijkheden tot sociaal 

contact, maar besteden evenzeer aandacht aan het respect van de privacy van de bewoner.  
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Verbondenheid 

In Bremdael heerst een open cultuur en wordt menselijk contact gestimuleerd. Bewoners 

bouwen snel een vertrouwensband op met andere medebewoners en het personeel dat er 

alles aan doet om het leven van de bewoners aangenaam te maken.  
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INTENTIEVERKLARING DEMENTIE 

 

Sinds haar oprichting in 1994 wordt WZC Bremdael beheerd met een filosofie van inspraak en 

betrokkenheid van alle partijen. Flexibiliteit, collegialiteit, professionaliteit en vriendelijkheid 

zijn onze sleutelwoorden. Deze visie vormt de rode draad in de verzorging van onze bewoners 

met dementie.  

De bewoner staat centraal. 

Op de tweede plaats worden familie en kennissen hierin betrokken. Zij zijn vrij om de bewoner 

met dementie te bezoeken en te verzorgen, dag en nacht. Ook worden ze viermaandelijks 

door onze diensten uitgenodigd op onze familieraad.  

Ons multidisciplinair personeel en de coördinerende geneesheer staan altijd ter beschikking. 

Iedereen kan rekenen op de warme, menselijke betrokkenheid van de directie. 

De afgesloten afdeling wordt zo huiselijk mogelijk ingericht en heeft een afgesloten 

wandeltuin. Er is tevens een snoezelbadkamer. In de kamers is er plaats voor herinneringen, 

en foto’s van die hen dierbaar zijn. We proberen ook in te spelen op herinneringen om het 

afscheid van eigen huis en thuis te verwerken.  

We hanteren volgende doelstellingen bij de mensen met dementie:  

- Veiligheid bieden (naar persoon, vb: geruststellend op inpraten, naar infrastructuur, 

vb: aangepaste zetels) 

- Geborgenheid bieden, door zachtheid en kleine dingen aan te reiken, zodat we meer 

tot hen kunnen doordringen 

- Structuur bieden 

- Duidelijke informatie geven en handelen 

- Huiselijke sfeer creëren 

- Individueel contact opbouwen afhankelijk van het stadium van dementie 

- Behoud van de autonomie, eigenwaarde van de ouderen 
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Bremdael verwacht van het personeel dat ze trachten deze doelstellingen te bereiken. De 

attitude/houding van het personeel is zeer belangrijk voor het realiseren van deze 

doelstellingen: 

- Empathisch vermogen 

- Actief luisteren 

- Letten op verbale- en non-verbale communicatie 

- Contact leggen, individuele aanpak 

De dementie-referentiepersoon stelt een persoonlijk animatieplan op door bij de opname een 

gesprek te voeren met onze bewoner of familie, om zo het verleden van de bewoner te leren 

kennen. We gaan inspelen op deze behoeften om de persoon de kans te geven zich te 

ontplooien.  

Bij de ouderen met dementie staat de belevingsgerichte begeleiding centraal. Het hier en nu 

is zeer belangrijk en de aangeboden activiteiten zijn sterk afhankelijk van het moment. De 

activiteiten zijn intenser, meer naar de persoon gericht. Vooral contact is zeer belangrijk.  

Het animatieprogramma is zo opgesteld dat men bovenvermelde doelstellingen kan bereiken.  

- Huishoudelijke activiteiten zoals de was plooien, zorgen voor planten, tafels afruimen 

en klaarzetten… 

- Creatieve activiteiten: bloemschikken, dingen maken om de afdeling te versieren… 

- Muziekactiviteiten: zingen, muziek beluisteren, dansnamiddag, kleuterdansen… 

- Relaxatie: voetbadjes, voetmassage, handmassage, gelaatsverzorging, 

relaxatiebaden… 

- Gespreksnamiddagen (reminiscentie): eerste communie, huishouden, religie… 

- Uitstappen: marktbezoek, wandelen, boerderij… 

- Gezelschapsspelen: ganzenbord, geluidendomino, kleurendomino… 

- Geheugentraining: gezegden/spreekwoorden, teloefeningen… 

  



6 
 

 

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE VERZORGING 

 

Sinds haar oprichting in 1994 wordt wzc Bremdael beheerd met een filosofie van inspraak en 

betrokkenheid van alle partijen. Flexibiliteit, collegialiteit, professionaliteit en vriendelijkheid 

zijn onze sleutelwoorden. Deze visie vormt de rode draad in de palliatieve zorgcultuur.  

Bovenal staat de bewoner centraal. 

Op de tweede plaats worden familie en kennissen hierbij betrokken. Ze zijn vrij om de 

palliatieve bewoner te bezoeken en te helpen verzorgen.  

Ons multidisciplinair personeel en de coördinerende geneesheer staan altijd ter beschikking. 

Iedereen kan rekenen op de warme, menselijke betrokkenheid van de directie.  

Steeds streven we naar BETER:  

Continue bijscholingen in palliatieve zorgen, multidisciplinaire teamvergaderingen, evolutie 

van therapieën in pijnbestrijding, medicatie en comfortmaterialen, aromatherapie, snoezelen, 

het bijhouden van individuele en aangepaste verpleegdossiers, de samenwerking met het 

Palliatief Netwerk in Turnhout, moeten ertoe leiden de bewoner een totaalzorg op maat te 

kunnen, zowel de periode voor, tijdens en na het overlijden. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan de zorg aan de overledene, zodat iedereen op een serene en respectvolle 

manier afscheid kan nemen. Ook de zorg aan naast- en nabestaanden en ondersteuning van 

de medewerkers behoren tot onze palliatieve verzorging.  

In het kader van de kwaliteitszorg worden multidisciplinaire projectgroepen samengesteld 

telkens wanneer problemen of onderwerpen inzake palliatieve zorgen niet meteen opgelost 

kunnen worden. 

Iedere bewoner is uniek, elke verzorging is anders. Al doende leren we, suggesties zijn 

welkom. 

Deze intentieverklaring wordt opgenomen in de folder, het kwaliteitshandboek en de 

personeelsbrochure. 
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VISIE EN WAARDEN 

 

Ieder mens is een uniek individu dat bij de geboorte een aantal gaven meekrijgt en de vrije 

keuze heeft om deze gaven al dan niet in gegeven omstandigheden te gebruiken. Doorheen 

het leven dat onze bewoners hebben meegemaakt, hebben zij vele keuzes moeten maken.  

Belangrijke keuzes waren de stappen naar zelfstandigheid: het huwelijk, de stap naar 

kinderen, de keuze van vrienden en kennissen, de momenten waarop men voor zichzelf 

opkwam… Ieder leven heeft daardoor zijn goede en kwade dagen gekend.  

Op een dag merkt men dat lichaam en geest niet eeuwig jong blijven, eerst heel geleidelijk, 

dan steeds een beetje meer. Zo kwamen ok de jaren van ervaring, met voor- en tegenspoed. 

De ene is er vitaal en levenskrachtig door geworden, de ander is door en door vermoeid van 

het leven.  

Wij respecteren onze bewoners omdat zij meegeholpen hebben een maatschappij te creëren 

waar iedereen veel kansen krijgt om zichzelf te ontplooien.  

Aan de andere kant zijn zij opgegroeid met totaal verschillende waarden. In die tijd was de 

pastoor nog “Mijnheer Pastoor”, werd het leven veel meer geregeld door geboden of regels 

die niet ter discussie stonden.  

In een gezin hadden man en vrouw een duidelijke taak. De vele vrijheden van vandaag zetten 

hun waardesysteem overhoop.  

Als woonzorgcentrum dienen wij in de eerste plaats hen mogelijkheden aan te reiken om voor 

henzelf op zoek te gaan naar de zin van hun leven. Dit betekent dat er voldoende aandacht 

dient besteed te worden aan de innerlijke mens en dit zowel doorheen individuele gesprekken 

waarvoor zeker tijd dient vrijgemaakt te worden als doorheen zinvolle activiteiten waarbij zij 

ruime sociale contacten kunnen leggen of behouden. Wij wensen maximaal ruimte te geven 

aan zelfontplooiing en het actieve leven te stimuleren.  

Daarom vinden wij het zo belangrijk dat onze bewoners maximaal keuzes blijven maken.  

Een gans leven hebben zij dit moeten doen. Hun wijsheid die hierdoor opgebouwd is, stelt hen 

in staat om veel bewuster dan jongere mensen keuzes te maken. Wie zijn wij om voor hen te 

beslissen? Daardoor dient het institutionele in ons woonzorgcentrum maximaal 
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teruggedrongen te worden en waar mogelijk dienen keuzemomenten ingebouwd te worden. 

Hierdoor dient iedere bewoner een maximale individuele vrijheid te behouden, gezond of 

zorgbehoevend.  

Die zelfstandigheid kunnen onze bewoners dan gebruiken om hun leven blijvend te 

organiseren. Dit organiseren houdt in dat zij recht op informatie hebben, zowel over zichzelf 

als over het gebeuren in ons woonzorgcentrum en dat zij inspraak en klachtenrecht hebben 

inzake het ganse gebeuren in ons huis. 

De materiële omstandigheden van het verblijf in huis dienen ook op deze zelfstandigheid 

gericht te zijn. Men kan zich alleen goed voelen wanneer men zich in een nette en aangenaam 

ingerichte omgeving bevindt, wanneer men kan beschikken over lekkere en gezonde voeding. 

Die omgeving dient hen een gevoel van geborgenheid te geven, zodat zij weten dat er steeds 

iemand klaarstaat wanneer dat nodig is, ongeacht wat de vraag is.  

De familie van onze bewoners en hun directe kennissen dienen eveneens een ruime aandacht 

van ons te krijgen. In de eerste plaats omdat zij waardevol zijn voor onze bewoners maar 

tevens omdat na een opname van hun familielid of kennis zij zich een reeks vragen stellen, 

sommigen hebben een schuldgevoel omdat zij voor vader, moeder of partner niet meer 

voldoende kunnen zorgen.  

Deze waarden willen wij maximaal delen met bewoners, hun familieleden, met de 

beheersinstantie, de directie, alle medewerkers en alle vrijwilligers. Uiteindelijk willen wij de 

boodschap van “leven aan het leven toevoegen” uitdragen naar onze gehele lokale 

gemeenschap.  

Een bijzondere aandacht wensen wij uit te laten gaan naar hen die een hoop van de hiervoor 

beschreven gevoelens niet meer kunnen uiten omdat de lichamelijke of geestelijke vermogens 

dit niet meer toelaten. Voor hen willen wij ons in het grootste respect voor hun 

persoonlijkheid blijven inzetten om blijvend op zoek te gaan naar hun mogelijkheden en 

wensen wij kansen te scheppen om, hoe moeilijk ook, hun persoonlijkheid verder te uiten en 

te beleven. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat wij “leven aan het leven wensen toe te voegen”. 

Hierdoor hebben wij:  

- Het grootste respect voor iedere individuele persoonlijkheid; 

- De keuze gemaakt om iedere bewoner een maximale autonomie te bieden en wensen 

zij zoveel mogelijk keuzemomenten in te bouwen; 

- Aandacht voor alle lichamelijke én geestelijke aspecten van onze bewoners; 

- Aandacht voor de relaties van onze bewoners; 

Waar gewenst of nodig zullen wij hiervoor alle mogelijke bijstand aanbieden. 
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DE ASSISTENTIEWONING/ZORGFLAT 

 

De verhuis naar een assistentiewoning/zorgflat is een ingrijpende beslissing, waar u vaak en 

lang over heeft nagedacht. U verlaat uw thuis voor een nieuwe ‘thuis’. U wil nog steeds uw 

vrijheid en privacy en alle gemakken die u in uw thuis bezit.  

Door te kiezen voor een assistentiewoning/zorgflat in Bremdael, kiest u ervoor uw eigen 

onafhankelijkheid te behouden in een ruim en comfortabel appartement. Onze 

assistentiewoningen/zorgflatten bevatten allemaal een inkom, living, een ingerichte keuken, 

slaapkamer, badkamer en terras. Wij bieden zowel assistentiewoningen/zorgflats op het 

gelijkvloers, als op de eerste en tweede verdieping die vlot bereikbaar zijn met trap en lift. De 

assistentiewoning/flat kan perfect uitgerust worden voor twee personen (samenwonend of 

echtparen).  

U staat steeds rechtstreeks in verbinding met onze dienstverlening, indien nodig. In nood 

hoeft u maar op een belletje te duwen en hulp staat paraat. Ook bent u altijd welkom in flat 

9, waar het kantoor van onze woonassistentie is gevestigd.  

In totaal beschikken wij over 60 assistentiewoningen/zorgflats. Bremdael voorziet de nodige 

accommodatie en faciliteiten als ondersteuning vanuit de centrale beleidsfilosofie. De 

bibliotheek, cafetaria met zonneterras, dierenpark en vijver zijn ter beschikking van alle 

flatbewoners. De tuin kan zowel een ontmoetingsplaats zijn, als een individueel groen 

beleven. Ook hebben wij in onze cafetaria gratis wifi.  

Indien gewenst kan er een kelder gehuurd worden. Deze moet tijdig aangevraagd worden, 

daar deze niet altijd beschikbaar zijn. Briefwisseling wordt door de postbode in de individuele 

brievenbussen bezorgd. 

 

INRICHTING VAN DE ASSISTENTIEWONING/ZORGFLAT 

1. Inkom 

Ingebouwde berging- en vestiairekast. 

2. Keuken 
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Volledig ingerichte keuken: elektrische kookplaat met 4 vuren, gootsteen en aanrecht, 

koelkast, dampkap in individuele afvoerschouw, wandtegels en kasten.  

3. Badkamer 

Ligbad of inloopdouche met dwars handvat en zitbank, doucheslang voor bad met 

handsteunen en een wastafel ingebouwd in kast, hangtoilet.  

4. Algemeen 

Centrale verwarming en warm water: elektrisch met individuele meters, parketvloer in living 

en slaapkamer. 
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PRIJS 

De prijslijst is als bijlage terug te vinden en bestaat uit een dagprijs voor het verblijf, waar huur 

en basiskost inzitten. Maaltijden, wasserij, hulp technieker, schoonmaak en dergelijke zijn 

supplementair te betalen, indien u er gebruik van maakt. 

 

REGELINGEN VERBLIJFKOSTEN 

Iedere maand is er een verblijfsfactuur. De dagprijs wordt betaald voor de maand die komt, 

de kosten zijn van de maand die geweest is.  

 

DIENST ANIMATIE 

Allerlei activiteiten worden georganiseerd door ons animatieteam. Zij hopen hierbij zoveel 

mogelijk te kunnen rekenen op de hulp van vrijwilligers.  

Dagelijks zijn er in de cafetaria en/of op de afdelingen activiteiten, behalve in het weekend. 

Maandelijks brengt de animatie ’t Bremke uit, ons huismagazine. Iedere bewoner kan zijn 

inbreng doen en mag aan het animatieteam teksten bezorgen voor ’t Bremke. 

Tevens trachten wij, waar mogelijk, toe te komen aan de individuele wensen van elke 

bewoner.  

 

MAALTIJDEN 

U houdt van lekker eten in een gezellig restaurant? Dan bent u elke dag welkom in onze bistro 

voor een huisbereid middagmaal. U kan deze maaltijd ook in uw assistentiewoning/zorgflat 

krijgen. Ontbijt en avondmaal kunnen eveneens op uw flat bezorgd worden. De flat is tevens 

voorzien van een keuken. U kan dus zonder probleem ook zelf uw potje klaarmaken.  

 

PRIVACY 

In uw eigen assistentiewoning/zorgflat doet u wat u wil. Wij respecteren uw privacy. U bent 

vrij om gebruik te maken van onze cafetaria, waar u het gezelschap van uw medebewoners 

kan opzoeken. Ook bent u vrij deel te nemen aan onze animatie activiteiten. De planning 

daarvoor vindt u achteraan op de menu’s of in ons maandelijks huismagazine, ’t Bremke.  
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PRIJSLIJST ASSISTENTIEWONINGEN/ZORGFLATS 

CODE OMSCHRIJVING  PRIJS/ 
DAG 

PRIJS/ 
MAAND 

 WONEN  EURO EURO 

 Dagprijs serviceflat 1 pers.  35.20             

 Dagprijs serviceflat 2 pers.  40.62  

 Waterverbruik Forfaitair berekend a.d.h.v. het verbruik 
in de serviceflats 

 21,84 

 Afvalophaling Forfaitair berekend a.d.h.v. de 
hoeveelheid afval opgehaald in de 
serviceflats 

 13,16 

 MAALTIJDEN  Prijs/ 
maaltijd 

 

M7 Volpension Vanaf 15x volpension 22,72    

M7 Volpension Wanneer minder dan 15x 25,72  

M2 Ontbijt Op flat 4,96  

M3 Avondmaal Op flat 5,76  

M1 Middagmaal Vanaf 15x middagmaal 12,00  

M1 Middagmaal Wanneer minder dan 15x 15,00  

RM Roomservice Middagmaal in flat 1,84  

 ASSISTENTIE VAN ONZE 
DIENSTEN 

 Prijs/ 
eenheid 

Prijs/maand 

PD Poetsdienst Per maand: 2u/week  250,00 

Per uur 30,00  

HH Extra huishoudelijke hulp Per kwartier 7,50  

MB Medicatie verdelen en 
toedienen 

Per maand  50,00 

PB Patiëntbegeleiding Externe consultatie per uur, vervoer 
inbegrepen 

40,00  

TN Assistentie technieker Per kwartier/het eerste uur wordt 
aangerekend 

10,00  

AK Administratie 
derdenbetaler 

Persoonlijke rekeningen worden betaald 
door de organisatie en doorgerekend op 
de verblijfsfactuur, zoals 
privérekeningen, apotheek, beheer 
zakgeld, dokterskosten, pedicure, enz… 

 20,00 

AW Administratie Persoonlijke administratie zoals het in 
orde brengen van uw identiteitskaart, 
telefoon, behandelen van uw 
persoonlijk dossier van 
energieleverancier, pensioen, enz… Per 
kwartier 

10,00  

 DIVERSEN: niet op factuur    

 Huur kelder   40,00 

 Elektriciteit Elke flat heeft een eigen elektriciteitsmeter met dag- en nachttarief. 
Kostprijs volgens verbruik 

 Telefoon – tv – internet Zelf te nemen naar keuze. Kostprijs volgens gebruik. 

 Thuiszorg Is afhankelijk van het statuut als verzekerde bij uw ziekenfonds. Deze 
zorg en facturatie wordt door de externe dienst verleend. Zij werken 
nauw samen met onze verpleegkundige diensten. 



13 
 

 

DAGOPVANG: ENKEL BIJ NOODSITUATIES VOOR BEWONERS VAN DE 

ASSISTENTIEWONINGEN 

 

Flatbewoners:  

- 50 euro per dag, max. 8 uur 

Niet inbegrepen: maaltijden en incontinentiemateriaal 

 

 

- 25 euro per dag, max. 4 uur 

Niet inbegrepen: maaltijden en incontinentiemateriaal 

 

 

Prijzen van de maaltijden: 

- Ontbijt: 4,96 euro 

- Middag (warm): 

o 12 euro – wanneer meer dan 15x 

o 15 euro – wanneer minder dan 15x 

- Avond: 5,76 euro 

- Hulp bij eten: 7,50 euro 

 

Halen en wegbrengen: 7,50 euro 
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REGELS ROND DE BEWONING EN FACTURATIE 

 

1. Vanaf de dag waarop de sleutel wordt overhandigd, wordt de dagprijs aangerekend. 

Bij opzeg wordt de dagprijs nog 1 maand, na opzeg, betaald. Bv. Opzeg in oktober is 

november nog betalen. 

2. Bij vervroegde bewoning van een nieuwe bewoner, tijdens de opzeggingstermijn 

betaalt de verlater tot de dag voor de nieuwe bewoning. M.a.w. tot de sleutel aan de 

nieuwe bewoner is afgegeven.  

3. Bij overlijden of opzeg dient de flat ontruimd te worden 10 dagen na opzeg. In 

onderling overleg kan dit uitzonderlijk verlengd worden. 

4. Eigenaars die hier wonen, betalen op hun factuur de volle dagprijs en krijgen huur, 

zoals eigenaars die hier niet wonen, op hun rekening gestort.  

5. Bewoners die standaard elke dag maaltijden(= middagmenu in Bistro) van ons nemen, 

krijgen dit aan de prijs van 12 euro. Als zij langer dan 15 dagen in het ziekenhuis 

verblijven, blijft de prijs 12 euro per genuttigde maaltijd. 

6. Bewoners die kiezen om af en toe, volgens hun eigen keuze, maaltijden  

(= middagmenu in Bistro) te nemen, betalen 15 euro. Vanaf meer dan 15 maaltijden 

wordt het 12 euro. 

7. Bewoners die af en toe maaltijden nemen, betalen voor een feestmenu 20 euro 

(mosselen, kerstmenu, Nieuwjaars menu, paasmenu…) 

8. Voor niet bewoners wordt bij feestmaaltijden 25 euro per maaltijd aangerekend. 

9. Voor niet bewoners wordt bij de gewone menu 15 euro per maaltijd aangerekend. 

10. De huurwaarborg voor nieuwe bewoners wordt verhoogd naar 30x dagprijs. 

Administratie derdenbetaler wordt aangerekend bij de volgende supplementen op de 

rekening: 

- Doktersprestaties 

- Medicatie 

- Kapsalon 

- Pedicure 

- Externe wasserij 

- Cafetaria 

- Diverse persoonlijke rekeningen zoals medisch vervoer e.d. 

- Afhalen en/of beheer van geldzaken 
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SFEERBEELDEN ASSISTENTIEWONING/ZORGFLAT 
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RUSTHUIS 

 

DOELGROEP 

Lichamelijk, geestelijk of sociaal zorgbehoevende ouderen die zonder ondersteuning niet 

zelfstandig kunnen wonen. 

 

DE OPNAME 

De opname wordt meestal voorbereid via een persoonlijk of telefonisch contact met uw 

familieleden en/of uw huisarts en/of met de sociale dienst van het ziekenhuis waar u verbleef.  

Bij uw aankomst in de instelling zal de afdelingsverantwoordelijke u opvangen en de 

administratie in orde brengen.  

U dient mee te brengen:  

- Administratieve gegevens 

o Identiteitskaart 

o Kleefvignet van uw ziekenfonds 

- Medische gegevens 

o Medicatie 

- Persoonlijke bezittingen 

o Boven- en onderkledij, nachtkledij (voorzien van uw naam) 

o Toiletgerief 

o Eventueel bril, hoorapparaat, loophulp, rolwagen 

 

BUREEL/ONTHAAL 

Elke werkdag geopend van 9u00 tot 17u00. 

 

BEZOEK 
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In Bremdael zijn geen bezoekuren, maar we vragen wel om bij voorkeur het bezoek te brengen 

tussen 14u00 en 20u30. 

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via het klachtenregister op elke 

afdeling of via het meldingsformulier in ’t Bremke.  

 

DE KAMER IN HET RUSTHUIS 

In totaal beschikken we over 60 kamers in ons rusthuis, verdeeld over 2 afdelingen. We 

hebben ook 6 tweepersoonskamers. Onze gesloten afdeling ‘Patio’ bevindt zich op het 

gelijkvloers. Het ‘Paviljoen’, de open afdeling, is op het eerste verdiep.  

Elke kamer heeft een totale oppervlakte van 24m² en is rolstoeltoegankelijk. De badkamer 

heeft een ingebouwde wastafel en hangtoilet, open leg- en hangkasten. Er is een 

telefoonaansluiting en tv-distributie voorzien in elke kamer. Meubilair door ons voorzien: 

medisch bed, kleerkast met drie deuren en overgordijnen. 

Er is mogelijkheid om eigen meubilair mee te brengen. Bijvoorbeeld zetel, kleine buffetkast, 

tafel en stoel, tv-kast… Op de kamer alsook in het gehele rusthuis is er een absoluut 

rookverbod. Roken is enkel toegestaan op de terrassen. 

 

MAALTIJDEN EN DIEET 

De maaltijden worden in de eethoek geserveerd. Dieetmaaltijden zijn verkrijgbaar op 

voorschrift.  

 

KINESITHERAPIE 

In Bremdael vindt dagelijks kinesitherapie plaats door middel van individuele therapie. De 

bewegingstherapie in groep vormt zowel voor de fysische als psychische mogelijkheden van 

de bewoner een belangrijke aanvulling op elke behandeling.  

De kinesitherapie vindt plaats in de voor- of namiddag.  

 

DIENST ANIMATIE 

Allerlei activiteiten worden georganiseerd door ons animatieteam. Zij hopen hierbij zoveel 

mogelijk te kunnen rekenen op de hulp van vrijwilligers.  
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Dagelijks zijn er in de cafetaria en/of op de afdelingen activiteiten, behalve in het weekend. 

Maandelijks brengt de animatie ’t Bremke uit, ons huismagazine. Iedere bewoner kan zijn 

inbreng doen en mag aan het animatieteam teksten bezorgen voor ’t Bremke. 

Tevens trachten wij, waar mogelijk, toe te komen aan de individuele wensen van elke 

bewoner.  

 

VRIJETIJDSBESTEDING EN DIENSTVERLENING 

- Briefwisseling 

De inkomende post voor bewoners van het rusthuis wordt bezorgd door onze 

personeelsleden op de afdeling. Uitgaande post kan u leggen in het postbakje aan het 

onthaal.  

- TV en radio 

Elke rusthuiskamer kan voorzien worden van een tv. U mag altijd een radiospeler 

meebrengen. Mogen wij u echter vragen deze zachtjes te laten spelen.  

- Kapper en voetverzorging 

Ons kapsalon is open op dinsdag en woensdag van 8u00 tot 16u30 en op donderdag en 

vrijdag van 8u00 tot 16u00. U dient telkens een afspraak te maken. Pedicure kan 

aangevraagd worden. 

- Ontmoetingsruimte/cafetaria 

Hier wordt aan de bewoners de mogelijkheid geboden om te kaarten, naar tv te kijken, 

een babbeltje te slaan… Er zijn automaten voorzien met frisdranken en warme dranken, 

te gebruiken buiten de openingsuren van de cafetaria. 

- Weekendverlof 

Men is vrij om op verlof te gaan, maar we vragen wel de afdeling vooraf te verwittigen.  
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SFEERBEELDEN UIT HET RUSTHUIS 
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DAGPRIJS vanaf 1/07/2021 

All – in dagprijs met volledige dienstverlening: 71,56 euro per persoon 

All – in dagprijs met volledige dienstverlening voor een kamer voor  

2 personen: 59,07 euro per persoon 

Inbegrepen: 

- Alle basisdiensten van een rusthuis (verzorging, incontinentiemateriaal, 

sondevoeding…) 

- Basis haar- en voetverzorging 

- Beddengoed en badlinnen 

- Paramedisch (kiné, ergotherapie, logopedie) volgens zorgbehoevendheid 

 

Niet inbegrepen: 

- Dokterskosten  

- Medicatie 

- Persoonlijke was 

- Pedicure 

- Kapster 

- Drankjes en hapjes in de cafetaria 

 

Regelingen verblijfskosten 

Maandelijks wordt er een verblijfsnota opgemaakt. Hierop is het verblijf aangerekend en 

eventueel gemaakte kosten. Indien u vragen hebt over de factuur, kan u steeds terecht bij 

de administratie.   
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LUXE-ASSISTENTIEWONING/ZORGFLAT MET DAKTERRAS 

Bij interesse: gelieve contact op te nemen met onze woonassistenten: 014/22.49.33 
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