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WZC De Wending
Woonzorgcentrum (WZC) De Wending bevindt zich in de
Albert Van Dyckstraat te Turnhout en overkoepelt twee
afzonderlijke gebouwen. WZC 1 ligt in de Albert Van
Dyckstraat 18. Hier vind je ook de administratieve zetel. WZC
2 is gevestigd in de Albert Van Dyckstraat 39. WZC De
Wending maakt deel uit van Zorggroep Orion.
Zorggroep Orion
Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
T 014 47 46 00
Zorggroep Orion staat voor een aanbod van mensgerichte,
kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg door een
financieel gezonde organisatie tegen een correcte prijs.
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Welkom
in uw nieuwe woonst
Van harte welkom in ons woonzorgcentrum, uw nieuwe thuis.
We hopen dat u hier snel uw draai vindt en geniet van uw
verblijf in WZC De Wending.
Ouder worden is een mooi geschenk. Het gaat soms gepaard
met wat ongemakken. Bij ons komt u terecht in een
aangename woonomgeving in een huiselijke sfeer. Je leest in
deze brochure hoe wij als team met de bewoners
samenwerken en samenleven, wat we belangrijk vinden,
welke onze waarden en normen zijn. Onze medewerkers
hechten veel belang aan een professionele en warme
werking. Er is veel ondersteuning voorzien voor u en ze
omringen u met hun beste zorgen. Ook in de laatste
levensfase bieden wij gepaste palliatieve zorg. Verder bevat
deze brochure heel wat praktische informatie. Uiteraard
luisteren wij graag naar uw vragen.
Namens de Raad van Beheer, de directie van het
woonzorgcentrum en alle medewerkers,

Luc Op de Beeck
voorzitter Zorggroep Orion
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Onze opdracht
We bieden een permanente huisvesting (thuisvervangend
milieu) en een aangepaste zorgomkadering, die rekening
houdt met de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen
van de oudere (zorg op maat), diens omgeving (familie) en de
eigen organisatie (WZC De Wending).
Aangepast opnamebeleid
WZC De Wending biedt de 'nieuwe' resident een kamer aan
die het meest past bij het zorgprofiel van de kandidaatbewoner. Zo komen we tot een opsplitsing van de totale
groep bewoners tot drie deelgroepen, nl. ouderen met een
minimale zorgomkadering, ouderen met een
dementieprobleem en lichamelijk zwaar zorgbehoevende
bejaarden. WZC De Wending kiest dus bewust (bij opname)
voor een gescheiden opvang van lichamelijk zorgbehoevende
en dementerende ouderen.
Wanneer de zorgen ernstig toenemen, wordt er in
uitzonderlijke gevallen en in overleg met alle betrokken
partijen, doorverwezen naar een aangepaste afdeling.
Afdelingsgericht wonen en werken
De klemtoon ligt dan ook op 'afdelings- en leefgroepgericht'
wonen en werken. Wat het werk betreft uit zich dat in vaste
zorgteams en alle voorzieningen op afdelingsniveau. Ruime
eet- en zithoeken per afdeling nodigen uit tot sociaal contact.
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Huiselijkheid
Elke bewoner kan zelf zijn kamer bemeubelen en inrichten.
Zo kan de bewoner een eigen thuis creëren. Blijvend
aandachtspunt voor alle medewerkers is het uitbouwen van
een warme levenssfeer.
Integratie
WZC De Wending wil zich blijven integreren in de
samenleving. Met respect voor de privacy van de residenten
zetten wij regelmatig de deuren open. Bezoekers zijn steeds
welkom.
Zelfstandigheid stimuleren
Aangepaste zorg betekent voor ons enerzijds zorg die de
zelfstandigheid van de bewoner stimuleert en ondersteunt,
maar anderzijds evenzeer zorg die de zekerheid biedt om,
indien nodig, alle zorg uit handen te geven. Aandacht voor de
waardigheid van de oudere is uiterst belangrijk.
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Wederzijds respect
Ouderen die in een WZC verblijven, worden geconfronteerd
met één of andere vorm van afhankelijkheid: ofwel op
lichamelijk vlak, ofwel op psychisch vlak ofwel op beide
vlakken. Er is sprake van een zorgbehoefte.
'Zorg' wil per definitie zeggen dat een ongelijke situatie
ontstaat: langs de ene kant heb je de 'zorgvrager' en aan de
andere kant heb je de 'zorgverlener'. Wij zijn ons bewust van
de ongelijke relatie tussen de zorgverlener (het personeel) en
de zorgvrager (de oudere). We trachten deze relatie wel
gelijkwaardig in te vullen. Dat vereist van beide partijen
respect.
Streven naar welbevinden
We willen vooral de nadruk leggen op het algemeen goed
voelen van de bewoners. Hierbij houden we rekening met
vroegere leef- en zorggewoontes. Een grote mate van
persoonlijke vrijheid, respect voor ieders overtuiging en
zelfbeschikkingsrecht, ondanks de grootschaligheid van WZC
De Wending, zijn hierbij van belang. De bewonersraad geeft
residenten de kans om suggesties en klachten te formuleren
en zo de werking mee te bepalen.
Individuele kwalitatieve zorgomkadering
Voor ons is kwaliteitsvolle zorgomkadering gelijk aan het
aanbieden van comfort met extra aandacht voor de 'kwaliteit
van het leven', hoe groot de zorg voor iedere bewoner ook is.
Als men weet dat comfort door iedereen anders wordt
ingevuld dan blijft het aanbieden van kwaliteitszorg door alle
medewerkers, de grootste uitdaging.
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Zorgoverleg
We vinden het belangrijk dat de verzorging zo veel mogelijk aansluit
bij de verwachtingen van de resident. Daarom is het de bedoeling
dat we samen met de resident, de familie, de naaste omgeving en
het personeel op de afdeling het verblijf gaan opvolgen. Binnen de
2 maanden na opname, plannen we daarom een samenkomst met
de bewoner en alle betrokkenen om te bespreken hoe de voorbije
periode verlopen is, welke bijsturingen er nog moeten gebeuren,
welke verwachtingen nog niet ingelost werden. Op deze manier
proberen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Animatieve grondhouding
Animatie is meer dan activiteiten organiseren. Het zegt iets over de
houding en de manier van omgaan met elkaar. Een animatieve
grondhouding wil zeggen op een levengevende manier omgaan
met bewoners door alle medewerkers.
Ondersteuning van familie
Voor, tijdens en na de opname ondersteunen wij de familieleden en
de intimi van onze bewoners. Wij bieden hen de kans om zich te
engageren. Wij bieden hen de mogelijkheid om deel te nemen aan
het zorggebeuren. Wij willen met hen een dialoog aangaan en
samen zoeken naar de meest aangepaste zorg.
Palliatieve ondersteuning
Residenten mogen sterven in WZC De Wending. Het is de opdracht
van alle medewerkers om residenten en hun familie te
ondersteunen en te begeleiden tijdens het proces van afscheid
nemen. Centraal staat het welzijn van de palliatieve resident in al zijn
dimensies en vanuit zijn beleving. Een intern palliatief support team
(PST) ondersteunt op haar beurt alle medewerkers in deze opdracht.

Een gespecialiseerd team van verpleegkundigen (Palliatief Support
Team) ondersteunt bewoners en familie bij ernstige ziekte en/of
overlijden. Meer info vindt u terug in een aparte brochure.
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Deskundig personeel
Deze zorg bieden we aan met deskundig
personeel. Sleutelwoorden zijn: selectie,
dagelijkse inzet, evaluatie en bijscholing.
Vanuit een afdelingsgerichte benadering
organiseren de hoofdverpleegkundigen
samen met de verzorgende en
verplegende medewerkers, facilitaire
medewerkers, animatoren, kinesisten en
ergotherapeuten een multidisciplinaire
werking. Familie, huisarts, sociale dienst,
directie en iedereen die kan bijdragen tot
het versterken van die kwaliteitszorg
wordt evenzeer betrokken bij het hele
zorggebeuren. Daarnaast zijn heel wat
mensen dagdagelijks bezig om het verblijf
van de bewoners zo aangenaam mogelijk
te maken, zoals facilitaire medewerkers,
administratie, pedicure, kapster,
vrijwilligers,...
Expertise in dementie
In WZC De Wending kunnen dementerende
bewoners rekenen op een aangepaste behandeling.
WZC 2 is een echt 'huis voor dementerenden'. Met
jaarlijkse vormingsmomenten, een adviserende
werkgroep en opvallende samenwerkingsverbanden
is deze aanpak innovatief en stevig onderbouwd.
Centraal principe is de visie rond zorg voor ouderen
met een dementieprobleem is zorg op maat,
aangevuld met empathie, geduld en respect.
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Een doordacht
opnamebeleid
WZC De Wending heeft verschillende afdelingen met een
eigen specifieke werking. Bewoners met gelijkaardige
mogelijkheden wonen samen. Het is de bedoeling ieder de
juiste zorg te bieden door onze werking te laten aansluiten op
de persoonlijke behoeften van de ouderen.
Om die doelstelling te realiseren, beschikt het
woonzorgcentrum in totaal over 192 bedden: 134 RVTbedden, 54 rustoordbedden en 4 bedden voor kortverblijf.
Deze 192 bedden zijn verdeeld over vijf verschillende
afdelingen, waarvan er zich drie situeren in WZC 1 en vier
leefgroepen in WZC 2.
Opnamevoorwaarden
Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht.
Verder wordt vanuit sociaal en medisch standpunt nagegaan
hoe het met de zelfredzaamheid van de oudere gesteld is en
op welke afdeling van het WZC de betrokkene opgenomen
wordt teneinde een zorg op maat te verzekeren.
Zorg op maat vertrekt vanuit het eigen kunnen van
de bewoner. Zijn zelfstandigheid zal in alle mogelijke
omstandigheden gestimuleerd en ondersteund
worden.
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Praktische zaken
Elke bewoner beschikt over een individuele kamer, met
uitzondering van de echtparenkamers. Elke kamer is voorzien
van een hoog-laag bed, kasten, nachttafel, tafel, stoel en
aangepaste zetel. Deze ruimte kan men nog naar eigen
goeddunken inrichten met klein meubilair (zetel, koffiezetapparaat, waterkoker, TV-kast, ...) schilderijen, bloemen en
planten of andere zaken waar men belang aan hecht.

Bij opname brengt u volgende zaken mee:
* identiteitskaart
* toiletgerief
* kleefbriefje van de mutualiteit * flatscreen TV
Overzicht van kledingstukken zeker mee te brengen
* 10 paar kousen/sokken
* 7 stuks zomerkleding
* 20 zakdoeken
* 7 stuks winterkleding
* 1 winterjas
* 7 stuks nachtkleding
* 10 setjes ondergoed (onderbroek, * 1 sjaal
* 1 zomerjas
hemdje, eventueel BH)
* 1 kamer- of badjas
* scheerapparaat
* 1 trolley koffer
* krulspelden & BH's
* pantoffels (afwasbaar)
* schoenen (afwasbare/stevig)
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Was
Bed- en badlinnen (handdoeken,
washandjes of lakens) zijn
voorzien. Op dit moment werkt
WZC De Wending samen met een
externe wasserij. Indien u wenst
dat het WZC de persoonlijke was
organiseert, wordt het wasgoed
individueel opgehaald en
terugbezorgd.
Kledij door de wasserij gewassen, wordt door de wasserij gemerkt
met een streepjescode. Per maand worden de kosten voor de was
aangerekend als supplement op de dagprijs. Elk kledingstuk dat
gewassen wordt, wordt per stuk aangerekend. U kan uiteraard ook
kiezen om de was zelf te doen. We vragen u bij voorkeur om elk
kledingsstuk zelf te voorzien van een naamlintje. Voorzie ook een
linnenmand op de kamer.
Kapper - pedicure
U hebt de mogelijkheid om naar
de kapper te gaan of de pedicure
op de kamer te laten komen. De
prijs die hiervoor betaald moet
worden, wordt op de factuur
gezet.
De afspraken kunnen gemaakt
worden via de afdeling of via de
balie van het WZC.
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Telefoon
Huur van de telefoon kost 2,5 euro per maand plus belkosten. Het
telefoonnummer van thuis kan niet overgezet worden. Er wordt
een nieuw nummer toegekend.

Internet
Bewoners kunnen over internet beschikken via de WIFI. De code
is beschikbaar op elke kamer.

Televisie - digitaal kijken
Indien men een TV wenst op de kamer dient men hier zelf voor te
zorgen.Men kan digitaal kijken als het toestel beschikt over een
DVB-C tuner. Indien de televisie hier niet over beschikt kan men
enkel analoog kijken. Hierdoor kan men een beperkt aantal kanalen
ontvangen. Er moet wel een Coax-kabel meegebracht worden.
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Tarieven
Voor een opname in WZC De Wending betaal je een dagprijs. Daarin
zit onder meer het verblijf, maaltijden, verzorging en verpleging.
* Individuele dagprijs inwoners van Turnhout: 60,25 euro
* Individuele dagprijs niet-inwoners van Turnhout: 65,25 euro
* Dagprijs voor echtparen van Turnhout: 114,48 euro
* Dagprijs voor echtparen niet-inwoners van Turnhout: 130,50 euro
Inbegrepen zijn:
Zorgen:
* Verpleging en verzorging
* Animatieve en recreatieve activiteiten vanuit het WZC
* Ergotherapie
* Kinesitherapie
* Logopedie op voorschrift van geneesheerspecialist
* Maatschappelijke begeleiding
* Incontinentiemateriaal
* Verzorgingsmateriaal conform het K.B. van 10 juli 1991
* Maaltijden aangepast aan de zorgbehoefte
* Drinkbaar water
Wonen:
* Gemeubelde kamer aangepast aan de behoeften van de bewoners
* Gebruik en onderhoud van individuele kamer en
gemeenschappelijke ruimtes en liften
* Hotellinnen (inclusief handdoeken en washandjes)
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* Alle energiekosten m.u.v. kosten individueel telefoongebruik
* Aansluiting voor TV, telefoon en internet + kosten voor hun
herstelling en onderhoud
Verzekeringen:
* Verzekering persoonlijke bezittingen
* Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten
* Brandverzekering
Niet inbegrepen zijn:
Zorgen:
* Honoraria tandartsen, geneesheren en specialisten
* Mutualiteitsbijdragen
* Hospitalisatiekosten en vervoerskosten (ambulance, taxi)
* Opleg medicatie
* Verzorgingsmateriaal niet gedekt door RIZIV-forfaits
Wonen:
* Kapper en pedicure
* Herstellingskosten en wassen van persoonlijk linnen
* Huur telefoon en individueel gebruik telefoon
* Specifieke activiteiten georganiseerd door het WZC die een
aantoonbare meerkost vertegenwoordigen
* Persoonlijk zakgeld
Verzekeringen:
* Individuele en aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid voor
bewoners
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Financiële voetnoot
Er wordt getracht om alle rechten die men heeft op
mogelijke uitkeringen uit te putten. Naast het
pensioen kan men eventueel aanspraak maken op
een uitkering van FOD Sociale Zekerheid, de
zogenaamde tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden'.
De grootte hiervan is o.m. afhankelijk van de
maandelijkse inkomsten en de graad van
zorgbehoevendheid. De aanvraag voor deze
uitkering kan gebeuren bij de dienst maatschappelijk
werk van je ziekenfonds. Voor meer info kan je
terecht op de site
www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab
Men kan ook een beroep doen op de
zorgverzekering. Zodra men opgenomen is in WZC
De Wending dient men zelf geen brandverzekering
meer te hebben. Hou er wel rekening mee dat elke
verzekering drie maanden vooraf opgezegd moet
worden met een aangetekend schrijven. Een
hospitalisatieverzekering kan best behouden blijven.
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Woonzorgcentrum
tot uw dienst
Een woonzorgcentrum laten draaien is een groepsgebeuren. Een
hecht team van op elkaar ingespeelde medewerkers met elk hun
eigen specialiteiten, draagt bij aan een geslaagde zorgverlening.
Algemeen directeur
De directeur zorgt dat de hele werking gedragen wordt door een
team dat optimaal op elkaar inspeelt. Hij tekent daarvoor een
beleid uit, overlegt met het bestuur en coördineert de
verschillende diensten. Bewoners en familieleden kunnen bij hem
terecht, liefst na telefonische afspraak of via een seintje aan één
van de medewerkers.
Bart Michielsen
Algemeen directeur
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E bart.michielsen@zorggroep-orion.be
Sociale dienst
De sociale dienst ontvangt de (kandidaat-)bewoner en/of familie.
Zij geven al de nodige informatie over de opnamecriteria en de
financiële aspecten. De sociale dienst is eveneens beschikbaar
voor persoonlijke gesprekken met bewoners en familieleden. U
kunt er terecht met vragen in verband met pensioenen,
zorgverzekering, tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden. U
kan er terecht na telefonische afspraak.
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Anita Goos
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 08
E anita.goos@zorggroep-orion.be
Afwezig op woensdag
Anita Dom
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 47 12
E anita.dom@zorggroep-orion.be
Aanwezig op maandag, dinsdagvoormiddag en
donderdag - afwezig op woensdag
Verpleging en verzorging
In samenspraak met de huisarts, door de oudere zelf gekozen,
ondersteunt het verpleegkundig en verzorgend personeel de
bewoners bij de dagelijkse verzorging. Familieleden kunnen,
indien zij dit zelf wensen, steeds actief meehelpen bij de
zorgverlening (bv. hulp bij maaltijden).
Afdelingen
WZC 1 is gelegen in de Albert Van Dyckstraat 18 en telt drie
verdiepingen, die elk op zich een afdeling vormen. Naast valide
ouderen richten deze afdelingen zich op lichamelijk
zorgbehoevende ouderen. Op elke afdeling is één kamer voor
echtparen voorzien. Zo kunnen ook echtparen opgenomen
worden waarvan één van beide partners al dan niet
dementerend of zorgbehoevend is. Elke afdeling wordt geleid
door een hoofdverpleegkundige.
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1e verdieping
Greet Van Meir
T 014 47 46 21
E greet.vanmeir@zorggroep-orion.be

2e verdieping
Linda Wynants
T 014 47 46 31
E linda.wynants@zorggroep-orion.be

3e verdieping
Christine Lathouders
T 014 47 46 41
E christien.lathouders@zorggroep-orion.be

WZC 2 is gelegen aan de Albert Van Dyckstraat 39 en omvat
twee leefgroepen. Deze leefgroepen richten zich op ouderen
met een dementieprobleem. Ook deze afdelingen worden
geleid door een hoofdverpleegkundige.
Leefgroep 1
Joris Pauwels
T 014 47 46 61 (boven)
T 014 47 46 62 (beneden)
E joris.pauwels@zorggroep-orion.be
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Leefgroep 2
Annette Lust
T 014 47 46 71 (Boven)
T 014 47 46 72 (Beneden)
E annette.lust@zorggroep-orion.be
Paramedische dienst
De kinesitherapeuten, ergotherapeuten en animatoren staan
onder leiding van Ann Gaukema.
Ann Gaukema
Albert Van Dyckstraat 39
T 014 47 46 04
E ann.gaukema@zorggroep-orion.be
Kinesitherapie

De kinesitherapeut tracht de lichamelijke conditie van de
bewoners zo optimaal mogelijk te houden door middel van
actieve en/of passieve bewegingsoefeningen. Dit kan
individueel of in groep, op de kamer, in de
fitnessruimte/kinélokaal of tijdens het groepsturnen op de
afdeling. Verder zorgt de kinesist ook voor de nodige
hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel,...
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Ergotherapie
De hoofddoelstelling van het ergoteam is om samen met andere
collega-hulpverleners de zelfstandigheid van de bewoners te
behouden en/of te verbeteren.
Animatie
Het animatieteam staat in voor de vrijetijdsbesteding van de
bewoners. De bewoner kan zelf deelnemen aan allerhande
activiteiten, afhankelijk van zijn eigen noden en behoeften. De
animatoren worden ondersteund door vrijwilligers en andere
medewerkers. Via het maandelijks huiskrantje, wordt men op de
hoogte gebracht van het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum.
Facilitaire dienst (onderhoud en logistiek)
Deze dienst staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van de
gebouwen en de logistieke ondersteuning van het zorgteam.
Hiervoor wordt beroep gedaan op eigen personeel onder leiding
van Ann Bosch.
Ann Bosch
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 03
E ann.bosch@zorggroep-orion.be
Technische dienst
De technische dienst van Zorggroep Orion staat in voor het
onderhoud binnen de gebouwen. U kan steeds op hen rekenen
voor allerlei zaken. Indien nodig worden zij bijgestaan door
gespecialiseerde technici.
Maaltijden
De keukendienst zet zich elke dag in om u een evenwichtig en
afwisselend menu te bezorgen. Op voorschrift van de behandelend
geneesheer kunnen dieetmaaltijden verstrekt worden.

Onthaalbrochure nieuwe bewoners WZC 24

Bezoek en
inspraakmogelijkheden
Het woonzorgcentrum is geen gesloten gemeenschap. Bezoek is
altijd welkom en familieleden geven we graag de mogelijkheid om
mee te denken over de werking van het WZC, net als de bewoners
zélf uiteraard.
Bezoek - feestjes - leesruimte
Iedere bewoner kan vrij bezoek ontvangen. U beschikt geheel vrij
over uw tijd. U gaat waar u wil na het afdelingspersoneel op de
hoogte gebracht te hebben. Ook kan u logeren bij uw familie of
vrienden of op vakantie gaan. Na overleg en reservatie via de directie
kunnen familiefeesten of bijeenkomsten georganiseerd worden. Elke
namiddag kan u terecht in de cafetaria voor een drankje of gewoon
een gezellig praatje met medebewoners of bezoek. Er is ook een
gezellige leesruimte met kranten en weekbladen ter beschikking.

Bewonersraad
Er zijn speciale vergaderingen voor bewoners. Op de bijeenkomsten
van de bewonersraad worden alle bewoners uitgenodigd en is in
principe alles bespreekbaar.
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Administratie
De administratie zorgt voor het opstellen van de rekeningen,
geeft inlichtingen over de facturatie (medicatie, dagprijs),...
Kim Janssen
Verantwoordelijke administratie
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 42 07
E kim.janssen@zorggroep-orion.be
Petra Van Limpt
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be

Liesbet Vos
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be

Marie-Josée Willemse
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be
Geestelijke en morele begeleiding
Binnen het WZC kan u een beroep doen op het pastoraal
team. Andere filosofische en godsdienstige overtuigingen
(moreel consulente, Protestantse eredienst, Israëlische eredienst,
Jehova's getuigen, ...) kunnen ook gevraagd worden.
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Nuttige informatie
Praktisch en concreet
Een verhuizing brengt heel wat met zich mee. Onderstaand
vindt u een handig overzicht van wat u zeker niet mag
vergeten én alle contactgegevens van het woonzorgcentrum.
Op die manier kan u met uw vragen altijd bij de juiste persoon
terecht.
Te verwittigen bij verhuizing
* Energieleveranciers
* Pidpa (water) T 0800 90 300
* Campus Blairon, dienst burgerzaken
* Diensten die rente uitbetalen
* Buitenlandse pensioendiensten
* Diensten die u een uitkering geven
* Diensten gezins- en bejaardenzorg
* Verzekeringsmaatschappijen
* Tijdschriften/dagblad abonnementen
* Verenigingen waar u lid van bent

* Vakbond
* Leningmaatschappijen
* Bpost
* Bibliotheek
* Mutualiteit
* Vrienden/familie
* Telefoonmaatschappij
* Bankinstelling
* ...

Belasting- en pensioendienst hoeft u zelf niet te verwittigen.
Adreswijziging van de kinderen
Als één van de kinderen van een bewoner van het
woonzorgcentrum verhuist, vragen we om de administratie
hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door het
nieuwe adres zo vlug mogelijk door te geven. Dit maakt het
voor ons mogelijk om onze administratie op peil te houden.
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Nuttige telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer WZC De Wending
T 014 47 46 00
Directeur woonzorgcentrum
Telefonisch te bereiken na afspraak
op het algemeen telefoonnummer
Sociale dienst
Anita Goos
T 014 47 46 08
(afwezig op woensdag)
E anita.goos@zorggroep-orion.be
Anita Dom
T 014 47 47 12
(afwezig op woensdag)
E anita.dom@zorggroep-orion.be

Hoofdverpleegkundige
WZC 1 - 1ste verdieping
Greet Van Meir
T 014 47 46 21
E greet.vanmeir@zorggroep-orion.be
Hoofdverpleegkundige
WZC 1 - 2e verdieping
Linda Wynants
T 014 47 46 31
E linda.wynants@zorggroep-orion.be
Hoofdverpleegkundige
WZC 1 - 3e verdieping
Christien Lathouders
T 014 47 46 41
E christien.lathouders@zorggroep-orion.be

Teamleider paramedische dienst
Ann Gaukema
T 014 47 46 01
E ann.gaukema@zorggroep-orion.be Hoofdverpleegkundige
WZC 2 - Leefgroep 1
Administratie
Joris Pauwels
Liesbet Vos
T 014 47 46 61 of T 014 47 46 62
T 014 47 46 07
E joris.pauwels@zorggroep-orion.be
E secretariaat@zorggroep-orion.be
Hoofdverpleegkundige
Marie-Josée Willemse
WZC 2 - Leefgroep 2
T 014 47 46 06
Annette Lust
E secretariaat@zorggroep-orion.be T 014 47 46 71 of T 014 47 46 72
E annette.lust@zorggroep-orion.be
Petra Van Limpt
T 014 47 47 24
E secretariaat@zorggroep-orion.be
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Voor een goed begrip
Interne afsprakennota
Wie verhuist naar WZC De Wending krijgt bij zijn of haar opname een
afsprakennota mee. Op die manier willen we het leven in huis zo
aangenaam mogelijk laten verlopen voor bewoners, personeel en familie.
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