OCMW Boortmeerbeek
Dienst thuiszorg
- Gezinszorg
- Poetshulp
Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg: verwenzorg
1. Opdracht
Het OCMW biedt een toereikend aanbod en een naadloos zorgcontinuüm aan, aan iedereen met
een woonzorgbehoefte, vanuit een integrale benadering. Vanuit de dienst thuiszorg stimuleren we
de gebruikers om zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen.
2. Organisatie dienst thuiszorg
De dienst thuiszorg wordt geleid door de teamcoördinator thuiszorg1, Sarah Vercammen,
maatschappelijk assistent. Zij wordt ondersteund door Els De Greef, sociaal werker.
Sarah en Els vormen het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg.
Contactgegevens Sarah Vercammen
Adres: Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek
Telefoon: 015 50 01 64
E-mailadres: sarah.vercammen@ocmwboortmeerbeek.be
Bereikbaar: - maandag, dinsdag, woensdag: van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
- donderdag en vrijdag: van 8 tot 12 uur
Contactgegevens Els De Greef
Adres: Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek
Telefoon: 015 50 01 68
E-mailadres: els.degreef@ocmwboortmeerbeek.be
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
De dienst thuiszorg van het OCMW organiseert een verwenarrangement in het WZC De
Ravestein voor haar gebruikers.
3. Doelgroep
Inwoners van minstens 65 jaar die beroep doen op de dienst thuiszorg van het OCMW:
 gezinszorg
 poetshulp
 zorgbehoevende personen wiens mantelzorger een mantelzorgpremie krijgt van het OCMW
 gebruikers van nog op te richten diensten binnen de dienst thuiszorg.
4. Arrangement
Een verzorgende van de dienst thuiszorg geeft de gebruiker een relaxatiebad in een uitgeruste
badkamer van het WZC De Ravestein. De verzorgende helpt de gebruiker met het uit- en
aankleden, geeft hem de nodige lichaamsverzorging en haartooi. Het verwenarrangement duurt 2
uur.
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De gebruiker kan gebruik maken van het vervoer van de verzorgende of met eigen vervoer naar
het WZC De Ravestein komen.
De gebruiker zorgt zelf voor badlinnen (handdoeken) en verzorgingsproducten (lotion,
haarspelden, kam). Shampoo en badschuim wordt ter beschikking gesteld.
Indien de gebruiker met eigen vervoer naar het WZC De Ravestein komt, kan hij aansluitend aan
het arrangement ook gebruik maken van de diensten in het WZC:
 een kappersbezoek
 een pedicure
 een maaltijd in de cafetaria
 Een drankje nuttigen in de cafetaria2
De dienstverantwoordelijke kijkt wat mogelijk is.
5. Kostprijs
De gebruiker betaalt een vaste prijs voor het gebruik van het bad. Dit is € 5 3.
De gebruiker betaalt het uurtarief van de verzorgende op basis van de prijsberekening gezinszorg
zoals vastgesteld.
Indien de gebruiker gebruik maakt van het vervoer van de verzorgende betaalt hij een
kilometervergoeding.
Indien de gebruiker gebruik wil maken van de diensten van het WZC De Ravestein betaalt hij de
geldende tarieven van het WZC.
6. Facturatie
De gebruiker krijgt een factuur waarop de prestaties voor het badarrangement worden
aangerekend.
De diensten van het WZC De Ravestein dient hij onmiddellijk na het leveren van de prestaties te
betalen aan de dienstverstrekker van het WZC.
7. Beschikbaarheid
Het bad is beschikbaar iedere werkdag vanaf 11 uur in het WZC De Ravestein.
8. Aanvraag
De gebruiker doet telefonisch een aanvraag bij een begeleidend personeelslid van de dienst
thuiszorg. Afhankelijk van beschikbaarheid en in onderling overleg wordt een datum met uur
afgesproken.
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Slotbepalingen
Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in
zitting van 22 januari 2015. Het vervangt alle voorgaande reglementen inzake verwenzorg.
Dit reglement bestaat uit 3 pagina’s en werd opgemaakt te Boortmeerbeek op
gebruiker verklaart op eer een exemplaar te hebben ontvangen.
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Gelezen en goedgekeurd

Naam en handtekening van de gebruiker
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