Contact
Woonzorgcentrum Heilig Hart is rustig en
centraal gelegen, op wandelafstand van het
centrum en het station van Nijlen. Hierdoor is het
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
In ons woonzorgcentrum is er ruimte voor 114
bewoners en zijn er 3 kamers voor kortverblijf.
In 2016 werd, samen met de gemeente en
het OCMW, lokaal dienstenstencentrum De
Geburen opgericht. Hier worden activiteiten
voor de inwoners van Nijlen georganiseerd.
Verder zijn er ook nog 21 serviceflats ter
beschikking. Zij vormen de ideale oplossing voor
de actieve 70-plusser om te kunnen genieten van
privacy, rust en zelfstandigheid, zonder nodeloze
risico’s te nemen. Via een noodoproepsysteem is
hulp vanuit het woonzorgcentrum immers nooit
veraf. Wanneer er meer zorg nodig is, zoeken wij
voor deze bewoners met voorrang een plaatsje
in ons woonzorgcentrum.
Woonzorgcentrum Heilig Hart wil bovenal dat
bewoners zich thuis voelen.

“

een plaats waar het prettig wonen
is met een aangepaste zorg in een
aangename sfeer

Wenst u meer informatie of komt u graag even
langs? Wilt u zich laten inschrijven op onze
wachtlijst? Dan is dit steeds mogelijk na een
telefonische afspraak met onze woonassistent.

wzc
Heilig Hart

Kim Vercammen
Tel.: 03 259 14 71
kim.vercammen@zusters-berlaar.be
Woonzorgcentrum Heilig Hart
Kerkeblokken 11 · 2560 Nijlen
Tel.: 03 410 14 00
www.heilighartnijlen.be

“

Uit een grootschalige bevraging naar
het welbevinden van bewoners blijkt
dat wzc Heilig Hart Nijlen de beste
score haalde binnen de provincie

“

“

Bezoek hoeft daarom niet binnen bepaalde uren
te komen, maar is altijd welkom!
Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Maatschappelijke zetel: Markt 13
2590 Berlaar · ondernemingsnr.
0417.703.081 · RPR Antwerpen, afd.
Mechelen · info@zusters-berlaar.be
www.zorggroepzvb.be

Woonzorgcentrum

Heilig Hart

Accommodatie

Zorgverlening & begeleiding

Tarieven

Ons woonzorgcentrum bestaat uit 5 woongroepen:
Berkemei, Molenerf, Beemden, Schrans en
Groenerf. Deze laatste 3 zijn beveiligd en
voorbehouden aan personen met dementie.

Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen
bieden, werken wij met professionele, multidisciplinaire teams bestaande uit verpleeg- en
zorgkundigen, ergo- en kinesitherapeuten ... Iedere
kamer beschikt over een noodoproepsysteem
zodat onze medewerkers dag en nacht de nodige
hulp kunnen bieden.

Berkemei - Groenerf - Schrans - Beemden:
Eénpersoonskamer:
€ 59,29 per dag
Tweepersoonskamer:
€ 52,96 per dag
Echtpaar:
€ 96,12 per dag
Molenerf:
Eénpersoonskamer:

€ 63,27 per dag

Dankzij speciale tilliften, hoog-laag baden en
bedden ... kunnen wij bij onze zorg en begeleiding
zo veel mogelijk rekening houden met de
individuele behoeften van iedere bewoner. Ook
tijdens de laatste levensfase blijven wij onze zorg
en begeleiding aanpassen aan de noden van
onze bewoners. Een palliatief team zorgt hierbij
voor de nodige ondersteuning.

Kortverblijf:

€ 59,29 per dag

Alle kamers zijn ingericht met het nodige meubilair
en beschikken over een afzonderlijke badkamer
met lavabo en toilet. Ook voor echtparen
beschikken wij over enkele specifieke kamers die
wij speciaal voor hen voorbehouden.
Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk
en gezellig mogelijk inrichten door bijvoorbeeld
eigen meubels (uitgezonderd een bed) mee te
brengen. Daarnaast beschikt elke woongroep over
een sfeervolle leefruimte en een badkamer met
douche en ligbad zodat onze bewoners wekelijks
van een ontspanningsmomentje kunnen genieten.
Elke woongroep is voorzien van sfeervolle
zithoeken en leefruimtes. Daarnaast kunnen
onze bewoners zelf hun dagindeling bepalen
en vrijblijvend deelnemen aan activiteiten en
uitstappen of een bezoekje brengen aan het lokaal
dienstencentrum, onze cafetaria of kapel.

Hoewel aan ons woonzorgcentrum een arts
is verbonden, blijft de huisartsenkeuze voor
iedereen vrij.

Veiligheid
Ons woonzorgcentrum beantwoordt aan alle
voorgeschreven veiligheidsnormen en brandvoorschriften. Het gebouw is erkend door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Hierdoor is er ook een algemeen rookverbod van
kracht. Daarnaast zijn omwille van veiligheidsredenen enkel flatscreen tv-toestellen toegelaten.

Inbegrepen:
• verblijf en verzorging
(verpleegkundige zorg en ergotherapie)
• maaltijden (inclusief dieetvoeding) en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• tv en wifi
• was van persoonlijk linnen
(wasmachine- en droogkastbestendig)
• haar- en voetverzorging
• brand- en burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering
Niet inbegrepen:
• opleg dokterskosten en medicatie
• bijkomende kameraccommodatie:
gesprekskosten telefoon ...

Gebruikersraad
Minstens 4 maal per jaar nodigen wij alle
bewoners en/of hun vertegenwoordigers uit
op de gebruikersraad. Hierdoor kunnen zij
adviezen formuleren en willen wij ook voldoende
inspraakmogelijkheden creëren.

