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Op uw verzoek hebben wij nog ter beschikking : 
 
 

1. Folder van het centrum voor kortverblijf 
2. Intentieverklaring palliatieve zorg 
3. Huishoudelijk reglement 
4. Kledingslijst 
5. Prijzen kapper /pedicure 
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Een nieuw hoofdstuk in uw leven 
 
Overweegt u om in een woonzorgcentrum te komen wonen? Hebt u hulp nodig bij uw 
dagelijkse verzorging of kan u uw huishoudelijke taken nog moeilijk alleen aan? Wenst u 
meer contact met leeftijdsgenoten, veiligheid en gezelligheid. Of is er een andere reden 
waarom u hierover nadenkt? Welke de reden ook is, in een woonzorgcentrum gaan wonen is 
uiteraard een grote stap in uw leven. U zal versteld staan welke deuren zich nog gaan 
openen! Een nieuw leven. 
Met deze brochure willen we een antwoord bieden op een aantal vragen die u wellicht hebt. 
We maken u vertrouwd met het leven in het woonzorgcentrum Edouard Remy.  
 
 
Het woonzorgcentrum (WZC) Edouard Remy 
 
WZC Edouard Remy, gelegen in de Andreas Vesaliusstraat 10, ligt  in het hartje van Leuven. 
Het woonzorgcentrum wordt beheerd door Zorg Leuven. 
De directeur van woonzorgcentrum Edouard Remy is Peter Bernaers. Hij is te bereiken op 
het nummer 016/ 24.80.20.  Zijn e-mail:  
peter.bernaers@zorgleuven.be.   
 

 
                                           
Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 289 valide en zorgbehoevende bewoners. Er zijn 
zowel één- als tweepersoonskamers, verdeeld over negen afdelingen. Ook is er een centrum 
voor kortverblijf. Hier kunnen zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen terecht voor 
tijdelijke opvang. Edouard Remy ligt vlakbij het stadspark van Leuven. Er is gratis 
parkeergelegenheid op wandelafstand, maar het is evenzeer gemakkelijk te bereiken met 
het openbaar vervoer.  
 
Wilt u graag extra informatie of ons eens bezoeken? Dat kan. Wij leiden u graag rond in het 
gebouw en vertellen u alles over het dagelijkse leven in Edouard Remy. Hiervoor kan u 
contact opnemen met het algemeen nummer 016/24.84.20 of via e-mail 
edouardremy@zorgleuven.be 
 
 

 

mailto:peter.bernaers@zorgleuven.be
mailto:edouardremy@zorgleuven.be
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Onze visie  
 
De hele personeelsploeg wenst te werken aan een aangenaam woon- en leefklimaat voor 
alle bewoners. We stellen onze bewoners centraal. We richten ons op alle levensdomeinen 
en respecteren de waardigheid, privacy, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en betrokkenheid 
van onze bewoners. We willen dit zoveel mogelijk doen in samenspraak met u en uw familie. 
Oog voor de kwaliteit van leven staat centraal. 
  
 
Bij wie kan u terecht voor informatie en een aanvraag tot opname? 
 
U kan zelf een aanvraag indienen. Of dit kan ook gebeuren door uw familie, huisarts, de 
sociale dienst van een verzorgingsinstelling. 
 
De Centrale Intakecel Zorgzeker van Zorg Leuven,  behandelt je aanvraag en geeft je meer 
informatie. U kan deze dienst bereiken via tel. 016/55 55 55 of via mail 
aanvraag@zorgleuven.be 
 
Na het ontvangen van een recent medisch attest schrijven ze u in op een wachtlijst. De 
datum van opname is afhankelijk van uw volgnummer op deze lijst en van de graad van zorg.  
 
Andere noodzakelijke documenten:  
Identiteitskaart, trouwboekje, 2 foto’s, gegevens van uw maandelijkse inkomsten bvb. 
bankrekeninguittreksels, kadaster, berekeningsnota van de personenbelastingen, adressen 
en telefoonnummers van familie en contactpersonen. 
 
U krijgt van ons een rondleiding in het huis mits u hiervoor een afspraak maakt.  
 
Verblijfkost 
 
Er is een vaste dagprijs die bewoners moeten betalen. De dagprijs omvat huisvesting, 
verzorging, maaltijden, drank en was. Bijkomende kosten zoals medicatie, doktersbezoek… 
zijn niet in de dagprijs inbegrepen. Kosten voor kinesitherapie zijn, naargelang de graad van 
zorgbehoevendheid, wel of niet in de dagprijs inbegrepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aanvraag@zorgleuven.be
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Kan u uw kamer kiezen?  
 
In het woonzorgcentrum Edouard Remy zijn er individuele kamers en tweepersoonskamers. 
De kamertoewijzing gebeurt enerzijds op basis van beschikbaarheid en anderzijds op 
medische gronden. Echtparen kunnen, in zoverre hun gezondheidstoestand dit toelaat, 
beschikken over een tweepersoonskamer.  
De kamer is bemeubeld. U vindt er een aangepast bed, nachtkastje, zetel, kast, stoel en tafel. 
In de nieuwbouw is er in elke kamer een ingebouwde koelkast. Radio- en televisiedistributie 
maar ook wifi zijn voorzien en gratis.  
 
 
Valies maken 
 
Breng voldoende kleding en comfortabel schoeisel mee, toiletgerief, scheergerief, badjas en 
pantoffels. U kan een kledingslijst vragen. Dit kan een hulp zijn bij het maken van uw koffer. 
Elektrische toestellen kunnen meegebracht worden mits controle ervan op hun veiligheid 
door een technicus van het huis. U kunt uw kamer persoonlijk inrichten. 
 
 
Dag van opname 
 
In samenspraak met de opnameverantwoordelijke wordt de opnamedag en het uur gepland. 
De opname gebeurt bij voorkeur in de voormiddag, rond 10 uur. De mensen van het onthaal 
of de maatschappelijk werker brengt u naar uw kamer. 
 
De afdeling- welkom in uw huis 

 
U bent op afdeling…..                verdiep, kamer/       telefoon afd. 
 
Uw hoofdverpleegkundige is………………… 
De verzorgingsploeg bestaat uit een team van mensen waaronder verpleegkundigen , 
verzorgenden , bejaardenhelpsters en logistieke hulpen. 
 
De dagindeling:  
 
07.30 – 08.00 uur   opstaan en ochtendtoilet (en wekelijks bad of douche) 
08.00 – 09.30 uur   ontbijt 
09.30 – 11.45 uur   ochtendtoilet, bad of douche, ontspanning en/of kine/ergo 
12 uur            middagmaal 
13.00 – 14.00 uur   middagrust en toiletzorg 
14.00 – 14.30 uur   vieruurtje: er is koffie/thee/fruitsap en een koek 
14.30 – 17.00 uur   ontspanning / cafetaria  
17.00 – 18.00 uur   avondeten 
18.00 – 22.00 uur   avondzorgen, televisie, ontspanning 
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Uw gezondheid en uw verzorging:  
 
U bent naar het woonzorgcentrum gekomen voor een goede zorg. 
Dokter Gijs Van Pottelbergh en dokter Sophie Maes zijn CRA-artsen (coördinerend en 
raadgevend arts). U kunt ook uw persoonlijke huisarts behouden. 
De hoofdverpleegkundige samen met de kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, 
verpleegkundigen en verzorgenden zullen in team waken over de goede zorgen. De 
hoofdverpleegkundige leidt de afdeling. Op advies van de arts zal u ook hulpmiddelen 
beschikbaar krijgen om uw zelfredzaamheid te verbeteren en uw mobiliteit te verbeteren. 
Wij zorgen voor o.a. rolstoelen, rolators, aangepast bestek, aangepaste bekers, anti-doorlig-
matras, zitkussens enzovoorts. 
De medicatie wordt dagelijks geleverd. U hoeft zich hierover geen kopzorgen meer te 
maken. 
 
De maaltijden 
 
De maaltijden worden opgediend in de eetruimte van de afdeling waar u woont.  
Indien u zich niet goed voelt, dan kan uw maaltijd opgediend worden op de kamer. 
 

 
 
Wanneer u afwezig bent gedurende de tijdstippen van de maaltijden, dan houden we uw 
maaltijd op uw verzoek apart.  
 
Indien u bepaalde voedingsgewoonten heeft, houden we hier in de mate van het mogelijke 
rekening mee. U kan ons laten weten wat u graag eet of wat u absoluut niet lust. Onze 
diëtisten zorgen voor evenwichtige dieetmaaltijd indien dit voor u nodig is. 
  
Bij het middagmaal kan u mineraal water of tafelbier drinken. Op de afdeling is er bovendien 
steeds vers brood, beleg, koffie, thee, water en tafelbier aanwezig. 
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Pedicure- kapster 
 
Op de afdeling kan u vragen voor een pedicure of kapster. De pedicure komt langs op de 
afdeling. Er is een kapsalon op het gelijkvloers in de nieuwbouw, dat alle werkdagen vanaf 8 
uur tot 16 uur open is. De verpleging maakt voor u een eerste afspraak.  De kapbeurt betaalt 
u van uw zakgeld of via de factuur. Voor bewoners die vaker naar de kapper willen is er 
zaterdagvoormiddag ook een kapster aanwezig. 
 
Onderhoud en was 
 
De onderhoudsploeg komt dagelijks langs om uw kamer schoon te maken. U hoeft deze zelf 
niet te poetsen.  
U kan uw kleding laten wassen. De kleding die gewassen moet worden, wordt door de 
verzorgende verzameld en wij labelen alle persoonlijke was. 
U kunt kleine herstellingen laten doen in huis. Voor moeilijker werk kunt u terecht bij een 
naaiatelier, die wekelijks de herstelde kleding ophaalt en terug afgeeft aan het onthaal. De 
prijzen van de herstellingen kunt u raadplegen aan het onthaal. 
 
 
Ontspanning 
 
Op de afdeling en op uw kamer kan u zich rustig ontspannen. Er is televisie op de kamer in 
de nieuwbouw en in de leefruimte(s). Regelmatig organiseert de afdeling waar u verblijft 
activiteiten zoals gezelschapsspelen, groepsgym, handvaardigheid, koken, filmvoorstelling, 
dans, nagelverzorging enzovoort. We brengen u hiervan op de hoogte. Grotere uitstappen 
en activiteiten worden ruim van te voren aangekondigd in ons maandblad ‘Dag aan dag’. 
Elke maand is er in de cafetaria een verjaardagsfeest voor allen die tijdens die maand 
verjaren. Uw familie is op uw verjaardagsfeest van harte welkom. 
Hebt u graag alle privacy wanneer uw familie bij u op bezoek is, dan garanderen we u dat u 
niet zal gestoord worden. 
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Enkele ontspanningsmogelijkheden.  
  - bibliotheek 
  - kranten en tijdschriften 
  - maandelijks huiskrantje met een overzicht van de activiteiten: ‘Dag aan dag’ 
  - cafetaria met winkeltje 
  - uitstapjes 
 
Bezoek 
 
U kan dagelijks bezoek ontvangen. Er zijn geen bezoekuren. We vragen u enkel om respect 
te hebben voor de rust van uw medebewoners en hebben liefst dat er geen bezoek komt 
tijdens de ochtendverzorgingen. 
Omwille van veiligheidsredenen wordt het gebouw gesloten tussen 23 uur en 6 uur. Wie in 
het gebouw wil buiten deze uren kan een badge aanvragen aan het onthaal. In de zomer zijn 
de deuren van de tuin langer open dan tijdens de wintermaanden. Let hierop. 
 
Huisdieren 
 
U kan een niet storend klein huisdier meebrengen na overleg met de directeur en wanneer u 
er zelf voor kan zorgen. Sommige afdelingen van het woonzorgcentrum houden zelf een 
huisdier (vogel, vissen, konijn). Hinderlijke of gevaarlijke dieren worden niet toegelaten , 
maar rustige huisdieren mogen wel op bezoek komen.  
 
Waar kan u telefoneren? Brieven posten? 
 
U kunt een telefoon laten installeren op uw kamer. De kosten voor de aansluiting en 
oproepen zijn door u te betalen. Als alternatief kan u ook een eigen gsm meebrengen.  
Kranten, tijdschriften en postzegels kan je kopen aan het onthaal. Uw persoonlijke post 
wordt elke dag op de afdeling afgeleverd. 
 
 
Kan u uw geld zelf beheren? 
 
U kan uw geld zelf beheren en erover beschikken. 
Indien u dit niet meer zelf wenst te doen, kan u het beheer van de gelden aan het 
woonzorgcentrum overlaten. Dan hebt u recht op maandelijks zakgeld, dat wij maandelijks 
aan u uitkeren. Momenteel bedraagt dit 91,43 euro.  
Wie staat in voor schadegevallen? 
 
Er bestaat altijd een risico op schadegevallen. Wanneer zich schade voordoet, kan in 
samenspraak met de maatschappelijk werker en/of de directeur een oplossing gevonden 
worden. Het woonzorgcentrum sluit alleszins een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
af. Die verzekering dekt de schade die het WZC of een personeelslid bij u berokkent. De 
schade die u zelf zou veroorzaken is niet gedekt. 
U bent vrij een eigen familiale polis te nemen. 
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Inspraak 
 
Binnen en met de mogelijkheden die we als woonzorgcentrum hebben, willen we u een 
optimale dienstverlening garanderen die tegemoet komt aan uw terechte behoeften en 
verwachtingen. 
 
Voor de meest courante vragen en problemen kan u steeds terecht bij onze verplegende en 
verzorgende medewerkers op de afdeling. Zij houden er immers aan om de zorg-op-maat-
gedachte voor u en samen met u zo goed mogelijk te realiseren. 
In tweede instantie kan u zich wenden tot de directieleden. 
 
U kan ook deelnemen aan onze bewonersraad. Hetzelfde geldt voor uw familieleden die 
kunnen participeren aan onze gebruikersraad. 
 
Tenslotte heeft u de mogelijkheid om uw mening te noteren in het register voor suggesties, 
bemerkingen en klachten of gebruik te maken van onze klachtenbus. Deze vindt u aan het 
onthaal van het woonzorgcentrum. U kunt ook e-mailen naar de directie. 
  
Indien u desondanks vindt dat een eventuele klacht toch niet naar behoren werd 
afgehandeld, kan u steeds een beroep doen op de bemiddeling van de kwaliteitscoördinator 
van Zorg Leuven, Tony Hulst (telefoon: 016/24 80 48)  
Tenslotte kan u eventuele opmerkingen extern melden, via de Woonzorglijn: 02 553 75 00 of 
woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be.  
 
Uw levensbeschouwing. 
 
We respecteren elke levensbeschouwing en overtuiging. Morele begeleiding door 
personen van uw godsdienstige of filosofische opvatting is vanzelfsprekend. 
  
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een eucharistieviering in onze huiskapel.  De 
vrijwilligers komen u op de afdeling halen indien nodig. 
 
 
Wat als u weer naar huis wilt of als u in het ziekenhuis wordt opgenomen? Wat met 
vakantie? 
 
Als u weer naar huis wil, dient u de overeenkomst met het woonzorgcentrum schriftelijk op 
te zeggen en de praktische afhandeling af te spreken met de maatschappelijk werker en het 
afdelingshoofd.  
 
Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, blijft uw kamer voor u gereserveerd mits betaling 
van een reservatievergoeding. Indien u moeilijkheden hebt om zelf op raadpleging te gaan 
vragen wij of uw familie u kan begeleiden. In noodgevallen zullen wij een vrijwilliger vragen 
om met u mee te gaan. 
Vakantie kan u nemen. U hoeft enkel de verpleging te verwittigen wanneer en hoe lang u 
weg gaat. Zij zorgen ook dat u de noodzakelijke medicatie en uw identiteitskaart mee krijgt. 
 

mailto:woonzorgijn@zorg-en-gezondheid.be
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Overlijden 
 
Voor vele mensen is de opname in een woonzorgcentrum de laatste fase in hun leven. 
Daarom willen we even aanstippen dat we ernaar streven om het overlijden op een zo 
menswaardig mogelijk manier te laten verlopen.  
 
Kort na uw verhuis naar ons woonzorgcentrum zullen onze medewerkers  dit onderwerp 
met u bespreken om rekening te kunnen houden met uw wensen.  
 
Bovendien is palliatieve zorg in ons woonzorgcentrum geen onbekende. Indien er een 
onomkeerbaar ziekteproces gepaard gaat met uw verblijf in ons woonzorgcentrum stellen 
we een totaalbenadering voor met aandacht voor het nodige comfort, pijncontrole en 
begeleiding. De intentieverklaring palliatieve zorg  kunt u vragen aan de maatschappelijk 
werker. 
 
Het huishoudelijke reglement heet nu ‘afsprakennota’ 
 
De afsprakennota die u aftekent voor ontvangst, bevat belangrijke informatie. Wij raden u 
aan de inhoud hiervan goed te lezen. 
 
 
Bescherming van de privacy 
 
Het aanleggen en bewaren van de bewonersdossiers gebeurt conform de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met 
inachtneming van de beginselen van het beroepsgeheim. 
In onze activiteiten, brochures, de website, de huiskrant en in de pers worden af en toe 
foto’s getoond van onze bewoners. Indien wij  uw foto niet mogen gebruiken moet u het ons 
uitdrukkelijk melden. Wij houden rekening met uw wens in verband met privacy. 
 

 
Wij hopen dat u met deze brochure voldoende informatie heeft om uw eventueel verblijf te 
overwegen. Voor vragen mag u zich steeds wenden tot onze medewerkers. 
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Woonzorgcentrum 

Edouard Remy 
 

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1 
3000 Leuven 

 
Voor info over de instelling: 

 
Tel: 016/24 84 20 

edouardremy@zorgleuven.be 

 
 

Voor info over een opname: 
 

Tel: 016/55 55 55 
aanvraag@zorgleuven.be 

 
 

U kan ons vinden op: 
www.zorgleuven.be 

mailto:wzc.edouardremy@zorgleuven.be
mailto:aanvraag@zorgleuven.be
http://www.zorgleuven.be/
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