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Kortverblijf
Waar de algemene tendens zegt om zo lang mogelijk thuis 
te blijven, merkt De Foyer dat haar bewoners er juist tijdens 
hun verblijf zichtbaar  fysiek en mentaal op vooruit gaan. 
De helende omgeving met weinig prikkels, keuzevrijheid en 
het behoud van eigenwaarde zorgen ervoor dat u zich geen 
zorgen hoeft te maken over veiligheid. U behoudt de regie van 
uw eigen leven. In plaats van te sturen, zal WZC De Foyer u 
ondersteunen, ook voor de moeilijkste keuzes zoals zorg en 
therapieën.

De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1916 en staat al 100 
jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met 
160 medewerkers dagelijks in voor de zorg van meer dan 
tweehonderd bewoners.

Onze organisatie staat garant voor een eerlijke en transparante 
communicatie. Samen met u creëren wij een verblijf in een 
aangename omgeving waarbij u kan steunen op een uitstekend 
team van medewerkers met een uitgebreide kennis over 
ouderenzorg.
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Zilversterre
Zilversterre respecteert ieders keuze inzake religie, filosofie, 
politieke en maatschappelijke overtuiging en biedt u een 
gevoel van geborgenheid: leefgroepen met sociaal contact 
gecombineerd met de privacy van een eigen kamer, aangevuld 
met goede maaltijden en permanente zorg. Onze zorg is u een 
leven te bieden waarbij u optimaal van uw leven kan genieten. 

Faciliteiten 

Naast uw eigen kamer, beschikt Zilversterre over een grote 
oppervlakte openbare ruimtes. Zo kan u in de Orangerie 
genieten van een hapje en drankje, heeft elke verdieping zijn 
eigen leefruimte en op de daktuin kan u genieten van de 
Gentse skyline terwijl u de zon op uw gezicht voelt. Of waarom 
niet herbronnen in de fitness of wellness?

De helende omgeving in en rond het gebouw is zodanig 
ontworpen dat u geen onnodige prikkels dient te verwerken. 
Zilversterre staat voor huiselijke gezelligheid. Elke verdieping 
heeft een eigen leefruimte met zicht op de groene omgeving 
waarin het gebouw gelegen is.

Door middel van speciaal ontworpen gebruiksvriendelijke 
informaticatoepassingen verbetert de zorgkwaliteit en krijgen 
medewerkers meer tijd om contact met u te maken.

Overige faciliteiten waar u gebruik van kan maken zijn bv. het 
winkeltje, het kapsalon en de fluisterruimte.

Hebt u een probleem of wenst u iets te bespreken? Dan kan u 
steeds terecht bij uw persoonlijk assistent. Zij evalueert samen 
met u de gang van zaken, bespreekt eventuele klachten en 
zoekt naar concrete oplossingen. 
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Ons aanbod
De kamers voor kortverblijf zijn gelegen op de eerste verdieping 
(Fitzgerald) van het wzc. Zowel personen met een fysieke 
afhankelijkheid als personen die een verhoogd toezicht nodig 
hebben door bijvoorbeeld dementie, kunnen bij ons terecht. 

De maximum periode kortverblijf is bepaald op 60 dagen na 
elkaar. U kunt er maximum 90 dagen per jaar gebruik van 
maken.

De accomodatie: 
Het groene en rustgevende kader van ons woon- en zorgcentrum 
is zeker een grote troef. Daarnaast zijn we erg vlot bereikbaar en 
zijn ook ruime parkeerfaciliteiten voorzien in onze ondergrondse 
parking. De dichtstbijzijnde bus en tramverbinding is op enkele 
minuten wandelen van Zilversterre. Het gaat om bus nummer 
70 met als verbinding Oostakker - Gent – Zwijnaarde en tram 
4 met als verbinding Gent UZ - Gent Sint-Pieters - Gentbrugge 
Moscou.

Bij de realisatie van de kamers werd geïnvesteerd in het comfort 
voor de bewoners. Elke kamer beschikt over:
• een elektrisch verstelbaar bed
• een wandkleerkast
• een elektrisch verstelbare relaxzetel
• een frigo
• een flatscreen tv  
• een plafond-tilliftsysteem 

Iedere kamer beschikt daarnaast ook over een oproepsysteem 
en een eigen sanitaire ruimte met lavabo, toilet en inloopdouche.
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Prijs
De dagprijs bedraagt 95,73 euro. De dagprijs is inclusief het 
infrastructuurforfait voorzien door de Vlaamse overheid ter 
belope van 6,00 euro. Dit forfait zal rechtstreeks op de factuur 
in mindering worden gebracht van de dagprijs.

In de dagprijs is inbegrepen: de maaltijden, het bedlinnen, 
incontinentiemateriaal en kosten voor de dagelijkse verzorging, 
animatie en kinesitherapie, tv- en internetabonnement. 
Facultatieve kosten zijn, volgens gebruik: kapper, pedicure, 
dokterskosten, medicatie, specifiek verzorgingsmateriaal, 
persoonlijke was, telefoongesprekken en remgelden.

Wanneer het contract bij de opname getekend wordt, worden 
alle voorwaarden uitgebreid toegelicht.

(Deze prijzen en voorwaarden zijn geldig vanaf 01/01/2023 en 
zijn aanpasbaar door het bestuur)

Zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Ouderen die minstens 65 jaar zijn, Belg of gelijkgesteld zijn, 
in België wonen en afhankelijk zijn van anderen en over een 
beperkt inkomen beschikken, kunnen een tegemoetkoming 
“zorgbudget voor ouderen met een zorgnood” aanvragen. Deze 
aanvraag kan bij de dienst maatschappelijk werk van het 
ziekenfonds, het ocmw of het gemeentehuis. De aanvraag kan 
u ook volledig online indienen:
 
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget/
zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood
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Tussenkomst zorgverzekering

De zorgverzekering geeft een forfaitaire toelage van 130 EUR 
per maand aan mensen met een bepaalde zorgbehoefte in de 
thuiszorg.  De aanvraag kan gebeuren bij de sociale dienst van 
uw ziekenfonds of bij een dienst voor gezinshulp.
Voor meer informatie, bezoek de website: 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/

Tussenkomst mutualiteiten

Deze tussenkomst is afhankelijk van de aanvaarding van 

uw dossier. U hebt enkel recht op deze tussenkomst op 
voorwaarde dat u na het kortverblijf zeker 7 opeenvolgende 
dagen terug naar huis gaat.

CM 15,00 EUR/dag (max 28 dagen/jaar)
Bond Moyson 17,50 EUR/dag (max 28 dagen/jaar)
Lib.mutualiteit 16,00 EUR/dag (max 21 dagen/jaar)
Vl. Neutr. ZF 10,00 EUR/dag (max 28 dagen/jaar)
Securex 28,00 of 30,00 EUR/dag (max 14 dagen/jaar)
Partena 30,00 EUR/dag (max 14 dagen/jaar)
NMBS 10,00 EUR/dag (max 60 dagen/jaar)
Onafhank. ZF max. 15 EUR/dag

vanaf 60 jaar
(max 14 dagen/jaar) 
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Sociale dienst
U kan steeds terecht bij Pauline en Astrid die onze Sociale 
Dienst bemannen voor meer informatie over een mogelijke 
opname.

Tel: 09 330 20 35
E-mail: infosocialedienst@wzcdefoyer.be
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u en van 13.30u tot 16.30u.

De prijzen in deze brochure zijn geldig op 01/01/2023 en 
aanpasbaar.

Komt u in aanmerking?
Wanneer u (of uw familielid), na een ingreep of verblijf in het 
ziekenhuis, op ontslag mag of moet, maar u toch nog nood 
heeft aan een veilige omgeving waar constant zorg kan worden 
aangeboden, dan is kortverblijf een mogelijke oplossing. 

Naast medische en verpleegkundige hulp wordt ook activering, 
revalidatie, animatie en ontspanning aangeboden.

Het is zeker ook niet altijd gemakkelijk om als mantelzorger 
constant in te staan voor iemand die afhankelijk is in de 
thuiszorg. De mantelzorger heeft ook soms nood om eens op 
adem te kunnen komen. Een reisje of gewoon wat ontspanning 
zoeken door de zorg eens uit handen te geven, kan de batterijen 
terug opladen voor de komende zorg.  



WZC De Foyer vzw
Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde

www.wzcdefoyer.be

WZC Weverbos
Jan Van Aelbroeklaan 64

9050 Gentbrugge
tel: 09 330 10 01

info@weverbos.be

WZC De Zilvermolen
Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
tel: 09 222 52 89

info@zilvermolen.be

WZC Zilversterre
Kortrijksesteenweg 775

9000 Gent
tel: 09 330 20 35

info@zilversterre.be

Zorgcampus Glorieux
Sint-Jozefstraat 1 A

9041 Oostakker
tel: 0471 40 21 33

info@zcglorieux.be
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