
NACHT/MANTELZORG 
(NIET ERKEND CHV) 

de folder...  

Aanvraag 

Indien u interesse heeft neemt u best even tele-

fonisch contact op zodat wij u de nodig informa-

tie kunnen bezorgen en eventueel een afspraak 

kunnen vastleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactpersonen nacht/mantelzorg 
Sociale dienst – 056/43.17.24 

Deprez Lotte 

Goethals Tessa 

 elke werkdag tussen 8u30-17u of  

buiten de werkuren ook op mail: 

socialedienst@wzcsintcamillus.be 

mailto:socialedienst@wzcsintcamillus.be


 

U gaat slapen wanneer u dit wenst. Tijdens de 

nacht kunt u op ieder moment rekenen op    

professionele hulp. ‘s Morgens zullen wij u indien 

nodig helpen bij uw ochtendverzorging. We   

zorgen voor een heerlijk ontbijt zodat u ten  

laatste rond 10u naar huis kan vertrekken. 

Met de partners uit de thuiszorg zullen wij de 

nodige afspraken voor een optimale zorgafstem-

ming maken. 

Verloop verblijf mantelzorg? 

Bij aankomst zal u ontvangen worden door een 

medewerker van de sociale dienst. Zij zullen u 

begeleiden naar uw kamer. Verder kiest u zelf 

hoe u dag doorbrengt met uw hulpbehoevende 

partner.  

Verblijfskosten Nachtzorg? 
De prijs per nacht komt op 35 €. 

Voor deze prijs beschikt u over een éénper-

soonskamer met volgend basiscomfort : 

 het nodige meubilair 

 een afzonderlijk sanitair gedeelte 

 een oproepsysteem 

 een koelkast 

 digitale T.V en een radio  

 ochtendverzorging 

 startkit toiletgerief  

 ontbijt 

Wenst u bij aankomst een avondmaal, dan kan 

dat mits supplementair bedrag van 2 €. 

Voor wie nachtzorg? 
Iedere persoon van Groot-Wevelgem die 

de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, zich 

’s nachts in eigen huis niet meer veilig 

voelt en/of zorg nodig heeft,…  

Nachtzorg maakt het mogelijk om langer 

thuis te blijven wonen, uw mantelzorger 

te ontlasten en kan een aanvulling zijn 

van de  thuiszorg ondersteunende dien-

sten. U kunt enkele dagen bij ons terecht, 

maar ook gedurende een langere periode. 

Voor wie mantelzorg? 
U kan als mantelzorger hier ook verblijven 

wanneer uw hulpbehoevende partner bij 

ons verblijft. 

Verloop verblijf nachtzorg? 
Bij aankomst wordt u ontvangen door  

een medewerker van de afdeling die u zal   

begeleiden naar uw kamer. Indien        

gewenst kunt u het avondmaal bij ons     

gebruiken. Verder kiest u zelf hoe u de 

avond doorbrengt. Er zijn enkele gemeen-

schappelijke ruimtes waar u gebruik kunt 

van maken tijdens uw verblijf: 

 de gemeenschappelijke living op de 

afdeling  

 de zithoek 

 

Verblijfskosten mantelzorg? 
De prijs voor de mantelzorg varieert volgens 
de grootte van de kamer.  

 

Wat brengt u mee? 
 Uw nachtkledij, pantoffels en verse kledij 

voor ‘s morgens 

 Was- en toiletgerief 

 Klaargezette medicatie + medicatiefiche 

 Incontinentiemateriaal 

 Sondevoeding/ bijvoeding 

 Specifieke wondzorgverbanden 

 Evt. communicatieschrift thuiszorg 

 

Openingsuren 
U kunt bij ons terecht voor nachtzorg van 18u ’s 

avonds tot 10u ’s morgens en dit 7 dagen op 7, 

ook op zon- en feestdagen. Voor de mantel-

zorgkamer kan u bij ons terecht voor dezelfde 

periode als uw partner hier verblijft. 

Vervoer 
U kunt kiezen om zich tijdens het verblijf op   

eigen kracht of met behulp van familie/ vrienden 

te verplaatsen.  

 


