
Openingsuren  

Het Nachthotel ‘den Haard’ is open van 18u30 

’avonds tot 10u ’s morgens, ook op zaterdag zon– 

en feestdagen  

Vervoer 

Het dag– en nachtverzor-

gingscentrum den Haard 

beschikt over twee aange-

paste busjes die de mensen 

gedurende de week ‘s 

avonds ophalen en ‘s mor-

gens terug naar huis bren-

gen.  In het WE vragen wij de familie om zelf in te 

staan voor het vervoer.  U kan beroep doen op de 

Minder Mobiele Centrale (MBC) of andere vervoer-

diensten.   

Familie of kennissen kunnen U ook brengen naar 

en/of ophalen van het centrum.   

Aanvraag 

Om in aanmerking te komen voor nachtverzorging 

is een attest nodig van de huisarts en maatschappe-

lijk werker én is een bezoekje op voorhand aan te 

raden. Hebt U vragen aarzel dan niet om één van 

onze contactpersonen te contacteren. 

In de winter ben je vuur 

dat verwarmt tegen koude 

in ons wekkend nieuw vertrouwen 

tegen alle leed en duur 
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Info 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Het Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard is een ini-

tiatief van het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Het Woonzorgcentrum Vincenthove, het Kortverblijfcen-

trum Vincenthove en het Serviceflatcomplex De Rozelaar 

zijn andere initiatieven van de V.Z.W. 

Het Nachthotel van het Dag- en nachtverzorgingscentrum 

den Haard is gelegen in de gebouwen van het Woonzorg-

centrum Vincenthove. Een ander initiatief, het Serviceflat-

complex ‘De Rozelaar’ is via een verbindingsgang te berei-

ken. 

 

Contactpersonen   

Sociale dienst - tel : 051/23.23.62 

Mevr. Bernadette Annys  

Mevr. Charlotte Vanderstichele 

 soc.dienst@vincenthove.be  
 

Dagelijks verantwoordelijke centrum 

 Mevr. Saskia Bleuzé - 051/23.23.65 

dvc.denhaard@vincenthove.be  

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw 

Dag- en nachtverzorgings- 

centrum den Haard  

 Nachthotel 
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Hoe verloopt de avond, de nacht 

en de morgen? 

De accommodatie  van het 

nachthotel? 

Woonzorgcentrum Vincenthove. 

De medewerkers van het Woonzorgcentrum Vin-

centhove helpen ‘s avonds, ’s nachts en ’s morgens 

bij alle hulp en dienstverlening.  Ook ‘s nachts kan U 

rekenen op gekwalificeerde verpleging en verzor-

ging.  Onze WARME zorg vormt de rode draad van 

onze zorgattitude. 

Nachtverzorging is bestemd voor ouderen die 

nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar 

waarvoor de verzorging ‘s nachts (te) zwaar is 

geworden. 

Nachtverzorging maakt het mogelijk om ‘s nachts 

deskundige en professionele hulp te ontvangen.  

Nachtopvang maakt het ook mogelijk dat de per-

soon (partner, familielid, kennis, buur of mantel-

zorgers) die voor iemand dag en nacht zorgt, van 

een goede nachtrust kan genieten en zo overdag 

met hernieuwde krachten de zorg terug kan op-

nemen.   Zo kan nachtopvang  de zorg thuis 

sterk ontlasten en maakt het zo mogelijk om lan-

ger thuis te blijven wonen. 

…. Een of meerdere nachten in de week zonder 

al te veel zorgen…. : 

Wilt U thuis blijven wonen, ondanks de zware zorg ‘s 

nachts, dan kan het nachthotel misschien de nodige 

hulp en ondersteuning  bieden.  

Zorgt U voor moeder of vader, of voor uw zorgbehoe-

vende man of vrouw, 7 dagen op 7.  Valt die zorg ’s 

nachts te zwaar, dan biedt de opvang in het nachtho-

tel, gedurende één of meerdere nachten per week, 

de gelegenheid om even op adem te komen.   

Nachtverzorging  … voor wie? 

Bij de aankomst (onthaal vanaf 18u30) wordt U 

ontvangen en begeleid naar uw hotelkamer.  Als U 

dit wenst kan U het avondmaal bij ons gebruiken.   

‘s Avonds is er de gelegenheid om in de living met 

de andere gasten samen te zitten, te praten, of sa-

men TV te kijken.  U kan er ook voor kiezen om 

de avond door te brengen op uw kamer. 

U kan gaan slapen wanneer U het wenst.  Gedu-

rende de nacht zal de nachtverpleging  geregeld bij 

U langskomen en U kan rekenen op al de nodige 

hulp– en dienstverlening. 

‘s Morgens zullen wij U helpen bij uw ochtendtoilet 

en -verzorging.  Wij zorgen voor een heerlijk ont-

bijt zodat U ten laatste rond 10u naar huis kan ver-

trekken. 

Met de partners uit de thuiszorg zullen wij de nodi-

ge afspraken voor een optimale zorgafstemming 

maken. 

Het nachthotel bestaat uit : 

Zeven volledig ingerichte hotelkamers gelegen 

in het Woonzorgcentrum Vincenthove 

Een living met eetkamer en TV hoek 

Volledig aangepaste accommodatie 
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Wat brengt U mee? 

Uw nachtkledij, pantoffels en eventuele ver-

se kledij voor ‘s morgens 

Was- en toiletgerief 

Eventueel boek, tijdschrift(en), ...? 

Medicatie en eventueel communicatieschrift-

je thuiszorg. 
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