Info

Openingsuren
Het Nachthotel ‘den Haard’ is open van 18u30
’avonds tot 10u ’s morgens, ook op zaterdag zon–
en feestdagen

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw

Het Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard is een initiatief van het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw
Het Woonzorgcentrum Vincenthove, het Kortverblijfcentrum Vincenthove en het Serviceflatcomplex De Rozelaar
zijn andere initiatieven van de V.Z.W.

Vervoer
Het dag– en nachtverzorgingscentrum den Haard
beschikt over twee aangepaste busjes die de mensen
gedurende

de

week

‘s

Het Nachthotel van het Dag- en nachtverzorgingscentrum
den Haard is gelegen in de gebouwen van het Woonzorgcentrum Vincenthove. Een ander initiatief, het Serviceflatcomplex ‘De Rozelaar’ is via een verbindingsgang te bereiken.

avonds ophalen en ‘s morgens terug naar huis brengen. In het WE vragen wij de familie om zelf in te

Contactpersonen

staan voor het vervoer. U kan beroep doen op de

Sociale dienst - tel : 051/23.23.62

Minder Mobiele Centrale (MBC) of andere vervoer-

Mevr. Bernadette Annys
Mevr. Charlotte Vanderstichele

diensten.

soc.dienst@vincenthove.be

Familie of kennissen kunnen U ook brengen naar
en/of ophalen van het centrum.

Dagelijks verantwoordelijke centrum
Mevr. Saskia Bleuzé - 051/23.23.65
dvc.denhaard@vincenthove.be

Aanvraag
Om in aanmerking te komen voor nachtverzorging
is een attest nodig van de huisarts en maatschappelijk 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
Uit ‘De vier seizoenen’ Henk Jongerius

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw
Woonzorgcentrum ‘Vincenthove’ - PE 1316
Dag- en nachtverzorgingscentrum ‘den Haard’ - PE 2125
Dokter Delbekestraat 27
8800 ROESELARE
Web:
www.vincenthove.be
Telefoon: (051) 23.23.60
Fax: (051) 23.23.61
E-mail: dvc.denhaard@vincenthove.be
info@vincenthove.be

Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard
Nachthotel

Nachtverzorging … voor wie?
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 persoon (partner, familielid, kennis, buur of mantelzorgers) die voor iemand dag en nacht zorgt, van
een goede nachtrust kan genieten en zo overdag
met hernieuwde krachten de zorg terug kan opnemen. Zo kan nachtopvang de zorg thuis
sterk ontlasten en maakt het zo mogelijk om langer 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.

Hoe verloopt de avond, de nacht
en de morgen?
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.

De accommodatie van het
nachthotel?
Het nachthotel bestaat uit :
Zeven volledig ingerichte hotelkamers gelegen
in het Woonzorgcentrum Vincenthove
Een living met eetkamer en TV hoek

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

Volledig aangepaste accommodatie

de andere gasten samen te zitten, te praten, of samen TV te kijken. U kan er ook voor kiezen om
de avond door te brengen op uw kamer.

Wat brengt U mee?

U kan gaan slapen wanneer U het wenst. Gedu-

Uw nachtkledij, pantoffels en eventuele verse kledij voor ‘s morgens

rende de nacht zal de nachtverpleging geregeld bij

Was- en toiletgerief

U langskomen en U kan rekenen op al de nodige

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

hulp– en dienstverlening.

Medicatie en eventueel communicatieschriftje thuiszorg.

‘s Morgens zullen wij U helpen bij uw ochtendtoilet

Woonzorgcentrum Vincenthove.

en -verzorging. Wij zorgen voor een heerlijk ontbijt zodat U ten laatste rond 10u naar huis kan ver-

De medewerkers van het Woonzorgcentrum Vin-

trekken.

centhove helpen ‘s avonds, ’s nachts en ’s morgens
bij alle hulp en dienstverlening. Ook ‘s nachts kan U

Met de partners uit de thuiszorg zullen wij de nodi-

rekenen op gekwalificeerde verpleging en verzor-

ge afspraken voor een optimale zorgafstemming

ging. Onze WARME zorg vormt de rode draad van

maken.

onze zorgattitude.

Zorgt U voor moeder of vader, of voor uw zorgbehoevende man of vrouw, 7 dagen op 7. Valt die zorg ’s
nachts te zwaar, dan biedt de opvang in het nachthotel, gedurende één of meerdere nachten per week,
de gelegenheid om even op adem te komen.
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