
Woonzorgcentrum HET MEERLEHOF 

Wijngaardstraat 15 

3560 Lummen 

Erk.nr. CE en VZB2280 

Tel. 013/52 13 54 

Fax. 013/35 16 18 

Email: wzchetmeerlehof@lummen.be 

Een mens is: een beetje 

gisteren, een beetje vandaag 

en oneindig veel morgen. 

M.Gutl 

WIJ BIEDEN WOONGELEGENHEID AAN 

80 BEWONERS IN 

 68 éénpersoonskamers 

   6 tweepersoonskamers 

 

MET 51 RVT-bedden 

IN 3 AFDELINGEN MET GEMENGDE ZORG 

 

ONTBIJT OP DE AFDELING 

GEMEENSCHAPPELIJK RESTAURANT 

VOOR MIDDAGMAAL EN WARM AVOND-

MAAL 

 

WIJ VERZORGEN PERSONEN VANAF 65 

JAAR MET 

 LICHTE ZORGBEHOEFTE 

 ZWAARDERE ZORGBEHOEFTE 

 DEMENTIE (behalve bij extreem 

wegloopgedrag) 

 

 

Directeur: Marc Gijbels 

Coördinerend arts: Dokter J. Delbeke 

 

Sociale Dienst:  Josette Vangeel 

   Manuela Vandenboer 

Liefst na telefonische afspraak 



HOE EEN OPNAME AANVRAGEN? 

 

 Het opname-aanvraagformulier kan beko-

men worden: 

 - telefonisch 

 - online (http://www.ocmw-lummen.be/

 Diensten/Woonzorgcentrum/Aanvraag 

 tot opname/download opnameaanvraag) 

 

 Je bezorgt ons de ingevulde formulieren.  

Zo hebben wij al de gegevens van jou en 

van je contactpersoon. 

 

 De maatschappelijk assistente  contac-

teert je om een afspraak vast te leggen. 

 

 We bespreken dan onze werkwijze en je 

krijgt een rondleiding door ons woonzorg-

centrum. 

 

 Het zorgteam bespreekt maandelijks de 

opnameaanvragen en bepaalt de volgorde 

van opname, rekening houdend met de 

zorglast van de afdeling en de individuele 

situaties. 

 

 Wij noteren geen preventieve aanvragen 

op onze wachtlijst. 

Woonzorgcentrum HET MEERLEHOF biedt een oplossing als thuiszorg niet meer volstaat 

DAGPRIJS VOOR INWONERS VAN LUMMEN DIE 

VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN 

 

éénpersoonskamer € 48,89 

tweepersoonskamer € 44,70 

 

DAGPRIJS VOOR INWONERS VAN LUMMEN DIE 

NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN EN 

VOOR BEJAARDEN VAN BUITEN LUMMEN 

 

éénpersoonskamer € 52,50 

tweepersoonskamer € 48,30 

 

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS: 

 verzorging 

 alle hotelkosten: maaltijden, water,  

onderhoud van de kamer, beddengoed, 

ter beschikking stelling van meubilair… 

 incontinentie– en verzorgingsmateriaal 

 was van beddengoed, nachtkledij,  

kookvast (60°) en droogkast geschikt   

ondergoed (geen Damart),  

sokken, mannenoverhemden 

 handdoeken en washandjes enkel voor 

gebruik in HET MEERLEHOF zelf 

 familiale verzekering 

 gewone (analoge) aansluiting kabeltv, 

minstens voorzien voor CI+ kaart en liefst 

voorzien van DVB-C tuner 

 basispakket persoonlijke toiletartikelen 

(zeep,shampoo,tandpasta) 

NIET-INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS: 

 medicatie en consultatie artsen 

 kinesitherapie (behalve voor RVT-

gerechtigden) 

 hospitalisatieverzekering 

 lidgeld mutualiteit en zorgverzekering 

 wassen van bovenkledij, BH, nylonkous, 

keukenhanddoek, niet-kookvast en/of niet

-droogkast geschikt ondergoed (o.a. Da-

mart, …) 

 frisdrank op de kamer 

 persoonlijke kosten zoals kapster,  

pedicure, schoonheidsproducten, … 

 hulpmiddelen: rolstoelen, looprek, … 

 aansluiting telefoon/internet/digitale tv 

 

WI J  B IE DE N  JE  

 professionele zorg 

 een gevarieerd activiteitenaanbod 

 de vrije keuze van huisarts en andere ex-

terne hulpverleners (uitgezonderd voor 

RVT-gerechtigden) 

 mogelijkheid om: 

 - onze kapper/pedicure te bezoeken 

 - het persoonlijk wasgoed mee te geven

   aan de wasserij 

 - deel te nemen aan de gebruikersraad 


