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EEN BEWONER AAN HET WOORD

Ik woon bij mijn dochter in.  Daar ben ik heel gelukkig mee. Nu  mijn dochter en haar man op 
verlof gaan kom ik telkens voor enkele weken in kortverblijf….. mijn dochter kan dan gerust op 
vakantie gaan. Ik ken hier ondertussen al heel wat mensen en voor mij is dit dan ook telkens een 
beetje vakantie in eigen stad.

VOOR WIE?
Het centrum voor kortverblijf richt zicht tot ouderen vanaf 65 jaar. 
U kunt er terecht wanneer u na een ziekenhuisopname onvoldoende hersteld 
bent en nog nood hebt aan zorg. 
Ook ouderen die opvang  nodig hebben als gevolg van ziekte of vakantie van 
familieleden/mantelzorgers zijn welkom. 
Tevens willen we  ondersteuning bieden aan familieleden/mantelzorgers.

WAT IS EEN CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF?
Een centrum voor kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum.
U kan maximum 60 dagen aaneensluitend of maximaal 90 dagen op jaarbasis gebruik maken 
van het kortverblijf.
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We beschikken over 10 gezellig uitgeruste eenpersoonskamer die 
standaard zijn uitgerust  met :

• een hooglaagbed met een nachttafel
• een tafel, twee stoelen en zetel
• een kleerkast 
• een oproepsysteem
• draadloze internet (wifi)

ACCOMMODATIE



TARIEVEN

• kosten voor geneesmiddelen
• gebruik  televisietoestel :  €1,00 per dag 
• gebruik kluis : €0,15 per dag
• gebruik koelkast : €0,18 per dag
• gebruik telefoontoestel : €0,35 euro per dag + gesprekskosten
• wasserij persoonlijke kledij
• kinésitherapie ( op voorschrift van een arts)
• uitstappen
• extra bezoeken aan kapper of pedicure
• persoonlijke uitgaven

Deze kostprijs omvat:

Supplementen voor:

• gebruik en onderhoud van kamer  (inc. bed- en badlinnen)
• verzorgingsmateriaal en incontinentiemateriaal
• logopedie (op voorschrift van een arts)
• begeleiding en activiteiten
• keuzemaaltijden en drank (koffie/thee/water)
• kapper en pedicure ( eenmaal op maandbasis bij een minimum verblijf van 14 dagen)

Type kamer/f lat Dagpri js

Standaard eenpersoonskamer (met toi let) € 62,08

Standaard eenpersoonskamer (met toi let  en douche) € 63,70

Nieuwe eenpersoonskamer (met toi let  en douche) € 66,36

Alle prijzen van de kamers zijn dagprijzen per persoon (01.06.2020)
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BEREIKBAARHEID
Met de trein: Voor meer info  www.nmbs.be
Op 15 minuten wandelafstand van het centraal station Antwerpen

Met de fiets:   
Velo-station met halte Ossenmarkt. Fietsenstalling in het woonzorgcentrum

Met de auto:   
Ondergrondse parking (op aanvraag) in het woonzorgcentrum (inrit Lange Winkelstraat 26)

Met de bus | tram:   Voor meer info  www.delijn.be
• alle buslijnen met halte Franklin Rooseveltplaats
• buslijn 17 met halte Rodestraat (Paardenmarkt)
• tramlijn 3, 5, 9 en 15 met halte Premetro Station Meir
• tramlijn 11 met halte Sint-Jacob
• tramlijn 1 en 24 met halte Frank Rooseveltplaats of Paardenmarkt
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KORT EN BONDIG ONZE TROEVEN
• fixatievrije zorg voor personen met dementie
• in huis bereide keuzemaaltijden
• een gevarieerd activiteitenaanbod
• levensbeschouwelijke begeleiding
• nieuwe ruime kamers en flats
• centrale ligging
• zorg bij levenseinde

HET WOONZORGCENTRUM OLV ANTWERPEN IN BEELD ...

2016
Nieuwe feestzaal

Gevarieerde activiteiten

Centrum voor 
kortverblijf 2000

Antwerpen

MEER INFORMATIE

BIJ DE SOCIALE DIENST KAN U TERECHT VOOR

Wilt u graag meer weten over onze fixatievrije zorg? Kom eens langs in 
woonzorgcentrum OLV Antwerpen en wij beantwoorden graag al uw 
vragen. Of neem een kijkje op onze website www.olvantwerpen.be

• een ruimer informatiepakket 
• een persoonlijk gesprek of afspraak

Tel  03/213 66 65  of  Tel  03/213 66 80                  

NEEM TELEFONISCH CONTACT OP MET ONS:



Erkenningsnrs: WZC: PE1685  |  RVT: VZB2379  |  CKV: KPE1685  |  DVC: PE2052

ADRES
Pieter van Hobokenstraat 3
2000 Antwerpen

03/213 66 66
03/213 66 69
info@olvantwerpen.be
www.olvantwerpen.be

Tel      
Fax        
E-mail    
Website 

Like us on fb 
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