Evolutie in de zorg: van rusthuis naar
woonzorgcentrum.
In de volksmond spreken we van een ‘rusthuis’, maar een woonzorgcentrum anno 2015 is
veel meer dan ‘een huis om te rusten’. In het woonzorgcentrum streven we naar een nieuwe
thuis voor onze bewoners waar er plaats en ruimte is voor belevings- en persoonsgerichte
zorg.
Woonzorgcentrum Van Zuylen
In de rustige buurt van de ‘Gulden Kamer’ is het woonzorgcentrum een opvallende
verschijning. De afgelopen jaren onderging Wzc Van Zuylen een ware metamorfose.
In 2008 werd in een eerste fase een nieuwbouwproject gerealiseerd dat plaats biedt aan 64
bewoners, zowel fysisch als psychisch zorgbehoevenden. Deze kamers hebben een
oppervlakte van 24 m².
In een tweede fase werd een vleugel van het bestaande woonzorgcentrum verbouwd.
Van twee kleine kamers werd één grote kamer gemaakt, de ramen werden verlaagd en de
kamers werden voorzien van het nodige comfort. In september 2013 konden we 36
bewoners verhuizen naar de verbouwde vleugel.
Daarna kon de derde fase van start gaan. In december 2014 verwelkomden we 24 nieuwe
bewoners in onze ruime eenpersoonskamer met een oppervlakte van 30 m².
Het woonzorgcentrum beschikt in totaal over 124 woongelegenheden, waarvan 2 kamers
voorbehouden worden voor kortverblijf.
Zorg op maat
Van bij de opname trachten wij met een multidisciplinaire groep zorgmedewerkers na te
gaan wat de behoeften en wensen van de nieuwe bewoner en hun families zijn. Op basis
daarvan stellen we individuele zorgdoelstellingen op. We evalueren op regelmatige basis en
in samenspraak met bewoner, familie en multidisciplinair team. Waar nodig sturen we de
zorg bij.
Partners in de zorg
In ons woonzorgcentrum benutten we de talenten van onze medewerkers om kwalitatieve
zorg aan te bieden aan de bewoners.
Daarnaast willen we de families inschakelen als partner in de zorg.
Een derde belangrijke partner binnen onze voorziening is de grote groep vrijwilligers. Zij
bieden ondersteuning op allerlei vlakken. Voor informatie om zelf aan de slag te gaan als
vrijwilliger in ons huis neem gerust contact op met Jessica Warmoes (050/32 69 27).
Wie komt in aanmerking?
De meeste ouderen wonen zelfstandig thuis met hulp van familie en/of professionele
diensten. Op het ogenblik dat alle thuiszorgondersteunende diensten onvoldoende blijken,
kan beslist worden over te gaan tot een opname. Ouderen met een matige tot ernstige
zorgvraag kunnen een aanvraag indienen. Bij het OCMW geven wij voorrang aan de
inwoners van Brugge.

Hoe inschrijven ?
Bij een verblijf in het ziekenhuis wordt de aanvraag vandaaruit bezorgd aan ons.
Tegelijkertijd kunt u een afspraak regelen om de diverse woonzorgcentra te bezoeken.
De inwoners van Sint-Kruis worden opgevolgd door Heidi Van Loo (Tel. 050/327 428) en
Isabelle Vanderhaeghen (Tel. 050/326 417) .
Kortverblijf
Veel ouderen worden geholpen door familie en/of vrienden. Om de mantelzorgers in de
mogelijkheid te stellen op reis te gaan of eens op adem te komen, wordt er kortverblijf
aangeboden. Kortverblijf is eveneens mogelijk om een ziekenhuisverblijf te onderbreken of
in afwachting van een definitieve opname.
Een kortverblijf kan geboekt worden via de website www.kortverblijven.be. U vindt daar een
overzicht van alle kortverblijfcentra in West-Vlaanderen.
Prijzen
De dagprijs bedraagt op vandaag € 44.
De sociale dienst staat in voor de aanvraag zorgverzekering en/of de tegemoetkoming hulp
aan bejaarden. U kunt hiervoor eveneens terecht bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.
Pastorale werking
In het woonzorgcentrum kunt u wekelijks een eucharistieviering bijwonen op
vrijdagnamiddag. Hiervoor komt de aalmoezenier, EH. Eric Vanackere.
Onze bewoners kunnen beroep doen op de pastorale medewerker, Petra Decock, die indien
gewenst, een bezoekje brengt aan onze bewoners. Er is eveneens een moreel consulente,
Chantal Wittebolle, die kan langs komen.

U bent welkom voor een rondleiding in Wzc Van Zuylen na een telefonische afspraak met
onze sociale dienst. Voor verenigingen die meer informatie wensen, kan een uiteenzetting
gegeven worden. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Heidi Van Loo,
maatschappelijk werker. (Tel. 050/327 428)

