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Vrijheid 

Veiligheid 

Dagprijs (m.i.v. 01.01.2020) 

O.C.M.W.-Lochristi 

Bosdreef 5 A 

9080 Lochristi 

tel.: 09 355 93 09 - fax: 09 356 95 94 

Maatschappelijk werker:  

Luc Lauwaert  

e-mail: luc.lauwaert@ocmwlochristi.be 

In het woonzorgcentrum Sint-Pieter  

streven we een zo groot mogelijke vrijheid 

na. Elke bewoner beschikt over een eigen  

kamersleutel, heeft vrijheid in de keuze 

van een arts, ontvangt (indien gewenst) 

persoonlijke briefwisseling en kan  

onbeperkt bezoek ontvangen.  

De bewoners kunnen ons WZC onbeperkt 

binnen en buiten. In het belang van de be-

woners op de afdeling Orchidee is deze 

vrijheid beperkt. 

Eén persoon: € 51,46   Echtpaar: € 86,68 

€10,79 afwezigheidskorting één persoonskamer 

€10,84 p.p. afwezigheidskorting echtparenkamer 

 

INBEGREPEN: 

alle kosten voor huisvesting,  

verpleegkundige en sanitaire zorgen, … 

NIET-INBEGREPEN:  

dokterskosten, medicatie, kosten voor  

kinesitherapie (enkel voor bewoners in 

R.O.B.), hospitalisatiekosten, telefoon-

kosten, kosten voor het wassen van de 

bovenkledij (€ 25,00 per maand),  

mutualiteitsbijdrage, kapper, pedicure, ... 

Iedere bewoner heeft zijn/haar eigen  

kamer. Deze is voorzien van toilet,  

wastafel en ingebouwde kast. Er is ook een 

oproepsysteem waardoor het personeel te 

allen tijde opgeroepen kan worden.  

Deze voortdurende bereikbaarheid en  

beschikbaarheid van de medewerkers staat 

volledig in het teken van de veiligheid van 

de bewoners. Daarnaast is het gebouw  

volledig aangepast aan de fysieke noden 

van de ouderen en voldoet het aan de 

brandveiligheidsnormen. 

Inlichtingen i.v.m. de  
opnameprocedure 

WOONZORGCENTRUM 
SINT-PIETER 



Wat doen we? 
Woonzorgcentrum Sint-Pieter streeft een  

optimale levenskwaliteit en zingeving na.  

 

Hierbij staan aanmoediging en het  

aanzetten tot deelname aan de  

activiteiten centraal. 

 

Het woonzorgcentrum  

telt drie afdelingen waar  

80 bewoners kunnen  

verblijven.  

 

Deze afdelingen, waar de huislijke sfeer  

optimaal is, zijn: 

 Azalea 

 Begonia 

 Orchidee 

 

Het woonzorgcentrum beschikt eveneens  
over vier echtparenkamers. 

Alle nodige voorzieningen 

De bewoners worden voor al hun  

levensbehoeften bijgestaan door een  

enthousiast team. 

 Verpleegkundig en verzorgend personeel 

ondersteunen de bewoners in de  

algemene dagelijkse medische zorg. 

 Het paramedisch team verzorgt de  

revalidatie, stimuleert de mobiliteit en 

ontfermt zich naast de fysieke zorg ook 

over het emotionele welzijn. 

 Het animatieteam staat in voor de  

zinvolle dagbesteding in huis. 

 Het keukenteam verzorgt de  

gevarieerde en evenwichtige maaltijden. 

 De onderhoudsploeg staat in voor het 

dagelijks onderhoud van het  

woonzorgcentrum. 

 De ploeg van logistieke en  

administratieve medewerkers vormen de 

verbindende schakel tussen alle andere 

disciplines. 

Dit alles wordt georganiseerd  

binnen de muren van het  

woonzorgcentrum, waar eveneens: 

 een cafetaria is; 

 

 gezellige zithoekjes zijn  

ingericht; 

 

 een kapsalon is; 

 

 in de tuin nieuwe toestellen zijn inge-

plant om fit en gezond te blijven. 

 

Het woonzorgcentrum is omringd door een 

mooie tuin, die aangepast is aan de noden 

van de ouderen. 
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