
1

Catalogus Korian België



Producten  
& aanvullende 

diensten

Thuiszorg

Residentiële zorg

OrthoShop

Administratieve  
ondersteuning 

Medicatie aan huis

Aangepaste verzekeringen

Dienstencheques

Poetsdienst

Gezinszorg

Thuisverpleging

Dagverzorgingscentrum

Kortverblijf

Herstelverblijf

Assistentiewoningen

Woonzorgcentra

Products & services

Een oplossing in iedere levensfase

www.korian.be

Persoonlijke assistentie



3

Korian België is al sinds 2005 een betrouwbare partner in de ouderenzorg, 
onder de naam Senior Living Group. Tot 2017 was Senior Living Group 
enkel actief in de residentiële ouderenzorg met woonzorgcentra 
(zowel voor langdurig verblijf als kortverblijf), dagverzorgingscentra en 
assistentiewoningen, met een ruim aanbod in elke Belgische provincie. 
In 2017 werd het zorgaanbod uitgebreid met thuiszorg, thuisverpleging 
en dienstencheques om ook een oplossing te bieden voor de senioren 
die liever thuis veilig en waardig ouder worden. 

Sinds 2021 gaan we nog een stap verder. We bieden niet enkel een 
meer persoonsgerichte zorg, maar ook een volledige omkadering en 
ontzorging van ouderen, kwetsbaren en hun naasten, startend vanaf 
een simpele administratieve of juridische vraag tot palliatieve zorg. En 
dit zowel in uw eigen woning, als in een nieuwe thuisomgeving van onze 
assistentiewoningen en woonzorgcentra. 

In elke regio beschikken we bovendien over een aantal 
voorzieningen met een specifieke focus op psychogeriatrie of 
op herstelverblijf voor korte revalidatie, in een veilige omgeving.

Uitgebreide info hierover vindt u in deze informatiebundel.

Wij dragen op een positieve manier bij tot uw levenskwaliteit, 
met respect voor de waardigheid van iedereen.

Met onze filosofie van ‘Positive care’ gaan we uit van uw 
mogelijkheden en uw wensen, met maximale aandacht voor uw 
zelfstandigheid.

U bent verzekerd van een lokale benadering waarbij elke 
zorgactiviteit of residentiële voorziening zijn eigenheid en 
authenticiteit behoudt.

Graag begeleiden we u bij uw zorgvraag. Dit kan beginnen bij onze administratieve en sociale 
dienstverlening, of betrekking hebben op thuiszorg en thuisverpleging, of gaan over een verblijf in 1 van 
onze 120 woonzorgcentra, assistentiewoningen of gespecialiseerde voorzieningen.

Korian België: uw betrouwbare partner voor elke zorgvraag.

 

“Wij dragen 
zorg voor u, 
in uw thuis”

Onze CEO aan het woord
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Thuis wonen zonder zorgen
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Thuis wonen zonder zorgen
is het liefste wat we doen

Hebt u thuis hulp en ondersteuning nodig in de meest brede zin van het woord?

Zou huishoudhulp, gezinszorg, kraamzorg of ondersteuning bij de administratie, 
echt een oplossing voor u bieden?

Bent u op zoek naar het gepaste product voor uw zorgvraag en wilt u hierbij 
professioneel advies?

Dan kunnen de diensten en producten van Korian voor u een oplossing bieden.

Wij bieden de professionele diensten aan die u zoekt en die u echt vooruit helpen.

Bij Orthoshop vindt u de producten die voor u passen dankzij ons professioneel 
advies.

Bovendien kan CURA Services u ook nog ondersteuning bieden op momenten dat 
het wat moeilijker gaat en als u daar nood aan hebt.

Vanuit Korian willen wij niets liever dan u hiermee te helpen. 

U kan op ons rekenen voor tal van diensten en producten. 

Dit kan gaan van huishoudelijke hulp - al dan niet via dienstencheques - om te 
poetsen of te strijken, hulp bij het boodschappen doen, tot administratieve hulp 
voor als het allemaal iets moeilijker gaat. Bent u geopereerd, hebt u een ongeval 
gehad of hebt u last van een sportblessure? OrthoShop biedt tal van terugbetaalde 
en niet-terugbetaalde hulpmiddelen aan die u kunnen helpen. 

Wist u dat OrthoShop ook borstprothesen, aangepaste lingerie en badmode 
aanbiedt? 

Bezoek onze OrthoShop, dit kan zowel in onze winkels in Willebroek, Bornem en 
Hasselt als online via onze webshop.

Thuis wonen zonder zorgen met  
verschillende producten en diensten
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Huishoudelijke hulp - 
al dan niet via dienstencheques
Wie houdt er nu niet van een netjes gepoetste woning? 
Onze huishoudhulpen en poetshulpen helpen u met het dagelijks onderhoud van uw woning. 
Dit gaat over het stof afnemen, stofzuigen, dweilen, schuren, ramen lappen, onderhoud van  
de toiletten en de keuken, lakens verversen, wassen en strijken. 

Maar in bepaalde gevallen kan dit ook gaan over kleine werken in de tuin, boodschappen  
doen en koken.

U mag zelf kiezen wanneer de hulp komt, hoe lang en hoe dikwijls. Onze hulpen zijn 
beschikbaar van maandag tot en met vrijdag.

* Voor regio’s waar we zelf niet actief zijn werken we nauw samen met onze partner Trixxo.  
Zo kunnen we u in heel het land verder helpen.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be
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Bart Philips & Tirza Put maken reeds geruime tijd gebruik van onze huishoudelijke hulp via 
dienstencheques:

Door onze steeds drukker wordende jobs en naschoolse activiteiten van onze zoon bleef er 
steeds minder tijd over voor quality time. Zo startte onze zoektocht naar een huishoudhulp 
die bij ons past en kwamen we terecht bij de dienstenchequewerking van Korian Home Care.  

Wij werken graag met hun samen, zowel met de mensen op kantoor als met onze 
huishoudhulp zelf.

Dankzij Korian Home Care is er terug tijd om ‘s avonds te gaan sporten of om spontaan 
met vrienden uit eten te gaan.

Wat misschien nog het leukste is, is dat onze huishoudhulp ons regelmatig verrast met extra 
poetstaakjes die spontaan zijn uitgevoerd zoals het poetsen van de schoenen.

Onze klanten vertellen

Dankzij Korian Home Care is er terug 
tijd om s avonds te gaan sporten of om 
spontaan met vrienden uit eten te gaan.

‘
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CURA Services, de oplossing als 
het allemaal wat moeilijker gaat
CURA Services past zich aan uw unieke noden 
aan door vertrouwelijke en gezinsvriendelijke 
oplossingen te bieden voor de dagelijkse 
beslommeringen en het beheer. CURA 
Services stimuleert het onderhoud van sociale 
banden en volgt u nauwgezet op.

Vanuit CURA Services helpen we u als het niet 
meer lukt. We nemen heel wat beslommeringen 
uit uw handen.

Onze persoonlijke assistenten ondersteunen  
u met:

• Het zoeken en coördineren van thuiszorg
• Administratief beheer
• Ziekenhuisopname en vertrek
• Assistentie, begeleiding & opvolging van 

afspraken
• Aanpassing van de woning
• Budgetformulering
• Ondersteuning en organisatie van 

verplaatsingen
• Voorbereiding op de toekomst
• Verhuis naar een tijdelijke of definitieve  

andere woonplaats

Wist u dat uw eerste consult, dat 1 uur duurt, 
gratis wordt aangeboden zodat we samen 
naar oplossingen kunnen zoeken?

  02 808 08 34  -  www.curaservices.be

Door onze drukke jobs  
is het voor mij en mijn zus niet meer haalbaar 
om de administratie van mama op te volgen.  

We hebben Pauline van CURA Services 
recent ingeschakeld om die bekommernissen 
van ons over te nemen, en daar zijn we erg 
tevreden mee. Zo kunnen we weer optimaal 

genieten van elkaar als we bij mama op 
bezoek gaan.

Michel, 46 jaar

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home
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Jazeker! Naast de aankoop van een hoortoestel kan u bij ons ook een 
verzekering hiervoor afsluiten, of u nu het toestel bij ons kocht of elders. 

Wist u dat wij tal van verzekeringen op uw maat hebben? Wij werken 
hiervoor samen met onze professionele partner KVA.

“Een tijd geleden schafte ik me een hoorapparaat aan.  
Kan ik dit ook laten verzekeren?” 

Kegels & Van Antwerpen NV
IJzerlaan 11 | 2060 Antwerpen
Klantenbeheer Vanessa Dewitte 
Vanessa.dewitte@kegelsvanantwerpen.be 
Tel.: 03 680 02 41

Vraag van een klant over verzekeringen

Aanbod verzekeringenONE-STOP-SHOP VERZEKERJE ZEKER

Ons aanbod verzekeringen

Brandverzekering Rechtsbijstand

Hospitalisatie

Bijstandsverzekering

Familiale verzekering

Autoverzekering

Hondenverzekering

Fietsverzekering

Hoorapparatenverzekering

• Meest ruime dekking  
(Alle risico-verzekering)

• Eigen hersteldienst zonder 
vrijstelling

• Geen vrijstelling indien 
onderhoudspakket of bij grote 
schades

• 1 polis voor alles (deelnemen 
aan het verkeer, conflict 
bij erfenis, problemen met 
ziekenfonds, …)

• Terugbetaling advocaatkosten
• Belastingvermindering tot €124

• U betaalt zelf geen rekeningen of 
voorschotten

• Zware ziekten gedekt: kanker, 
Parkinson, Alzheimer, diabetes, 
nierdialyse ea.

• Voor- en nazorg bij hospitalisatie

• Je betaalt niets te veel
• Bijstand in heel de wereld
• Pechverhelping en 

vervangwagen

• Terugbetaling van dierenarts, 
geneesmiddelen en operaties

• Noodcentrale voor hulp
• Verzekerd zonder medisch 

onderzoek

• Schade door elektrische fietsen, 
scootmobiels en rolstoelen 
gedekt

• Schade door huisdieren
• Schade aan vakantieverblijven

• Gegarandeerd lagere premie
• Snelle schaderegeling
• Vervangwagen

• Geen vrijstelling bij herstelling 
door eigen dealer

• Ook voor elektrische fietsen, 
scooters en rolstoelen

• Bijstand bij pech in Benelux

• Volledige omniumwaarborg na 
ziekte en ongeval

• Preventiepakket
• Dierengezondheidsadviseurs met 

hulplijn

Vanessa Dewitte | +32 3 680 02 41 | vanessa.dewitte@kegelsvanantwerpen.be 
Kegels & Van Antwerpen N.V. IJzerlaan 11 | 2060 Antwerpen

0839 082 959 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
FSMA 109179A

ONE-STOP-SHOP VERZEKERJE ZEKER

Een waaier aan diensten voor jou!

• Inbegrepen in brandverzekering
• 2 uur herstellings- of preventiekost bij 

hoogdringendheid 
• 1 tussenkomst per verzekerde in tijdspanne  

van 3 jaar 

• Garantie snelle herstelling 
• Geen bestekkosten
• Geen vrijstelling
• SOS-centrale 7/7  

24/24
• Inbegrepen in brandverzekering

• Telefoon
• Email 
• Post
• Inbegrepen in brandvezekering

Plusmagazine (3x/maand) + cadeautje + 
jaarlijks evenement.

  
Preventief jaarlijks onderhoudspakket: 
• Reinigen en controle van verwarmingsketel
• Controle en herstel siliconen  

douche en bad
• Check afvoerleidingen
• Schoonmaken dakgoten van bladeren
• Geen vrijstelling bij schade
• En nog veel meer

Herstel in natura bij schadePreventie- en noodtussenkomst

Plus-lid en woningonderhoud Centrale aangifte en behandeling 
van alle schades

Vanessa Dewitte | +32 3 680 02 41 | vanessa.dewitte@kegelsvanantwerpen.be 
Kegels & Van Antwerpen N.V. IJzerlaan 11 | 2060 Antwerpen

0839 082 959 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
FSMA 109179A
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Bij OrthoShop
helpen we u graag verder!
Onze (para-)medisch geschoolde medewerkers binnen OrthoShop staan u met raad en 
daad bij met hun professioneel advies. U kan bij ons terecht voor een gevarieerd aanbod 
van comfort-, mode- en welzijnsartikelen. Maar we gaan verder dan gepersonaliseerde 
hulp via onze webshop of in onze winkels te Willebroek, Bornem en Hasselt. We 
werken namelijk ook samen met gespecialiseerde partners rond woningaanpassing 
die bij u thuis langskomen. Daarnaast hebben we ook een zeer uitgebreid aanbod aan 
incontinentiemateriaal tegen scherpe tarieven.

Maar u bent ook steeds welkom voor een accurate oogmeting zonder afspraak. Daarna kan u 
kiezen uit 225 verschillende monturen voor uw bril op sterkte tegen zeer interessante prijzen. 
Kiest u voor een zonnebril op sterkte, dan betaalt u hiervoor zelfs geen extra toeslag. Wij zijn 
uw partner in tal van zorgsituaties en bieden steeds een oplossing op uw maat.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 orthoshop@korian.be

 www.orthoshopkorian.be

Na mijn ski-ongeval kon ik  
de trap niet meer op. Via OrthoShop kon 
ik een ziekenhuisbed huren en  krukken 

aankopen, zodat ik thuis in alle rust veilig 
kon herstellen. De medewerker gaf me erg 

professioneel advies en zorgde  
voor een vriendelijke 

en snelle service.

Marie, 35 jaar

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home
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Belangrijkste partners

Orthoshop Willebroek
Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek

 03 860 70 10

Brillen

Technische
Orthopedie

Verhuur en  
verkoop bedden, 
rolstoelen,  
rollators, etc

Bedden en  
matrassen en 
kussens

Incontinentie- 
materiaal

Steunkousen

Protheses

Woning- 
aanpassing

Audiologie

Braces

Hulpmiddelen
dagelijks leven

Orthoshop Hasselt
Ursulinenhof 5
3500 Hasselt

 011 24 66 20

Orthoshop Bornem
Sint-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem

 03 860 70 10



14

Thuis wonen, omringd met
de beste zorgen

Hebt u thuis nood aan de juiste 
ondersteuning, zorg en diensten?

Bent u hiervoor afhankelijk van anderen?
Bent u op zoek naar mensen die u 
vertrouwt en waar u ook een goede band 
mee hebt?

Dan is thuiszorg de oplossing voor u. 

U wordt geholpen door mensen met de 
juiste ervaring.
U wordt omringd door onze medewerkers 
die om u geven.

Na mijn heupoperatie was ik op zoek naar 
dringende medische hulp om mijn herstel 

thuis voort te kunnen zetten.  
Ik contacteerde de thuiszorgdienst van 

Korian Home Care met mijn vragen en werd 
meteen vriendelijk geholpen. De dag erna 

kwam Sylvie al de eerste keer langs,  
en nu word ik door haar dagelijks bijgestaan 

met het aankleden en de persoonlijke 
hygiëne. Het voelt erg vertrouwd aan, en we 

drinken ook steeds gezellig samen  
een kopje koffie.

Juliette, 68 jaar

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home
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Verwachten jullie een kindje?
Proficiat!
Een zwangerschap en de geboorte van een baby zijn hoogtepunten in uw leven. Ook dan 
willen wij u zo goed mogelijk helpen. Ons team van vroedvrouwen staat in voor aanvullende 
zorg voor en na uw bevalling. Uw vroedvrouw overlegt en stemt zorgvuldig af met alle 
andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw zwangerschap, bevalling en de opvolging van 
uw baby: gynaecoloog, huisarts, vroedvrouw en pediater van het ziekenhuis, Kind & Gezin en 
onze dienst voor kraamzorg.

Kraamzorg is er voor het hele gezin. Zowel voor de kersverse ouders, de pasgeboren baby 
en eventuele broertjes en zusjes. Via onze kraamzorg wordt er hulp geboden bij u thuis na 
uw bevalling. 

Deze hulp kan opgestart worden bij een bevalling thuis, maar ook bij bevallingen in een 
ziekenhuis. Kraamzorg is aanvullend, niet medisch, en bestaat dus naast bestaande medische 
zorg door de huisarts of de vroedvrouw.  
Wij blijven u ondersteunen zolang als het nodig is en ook de mama’s in spe die al voor de 
geboorte rust moeten nemen, kunnen een beroep op ons doen. 
Wij bieden samen met onze vroedvrouwen discrete hulp op verschillende gebieden zoals 
ondersteuning bij de verzorging en voeding van de baby, hulp bij de verzorging van de 
mama, ondersteuning bij allerhande huishoudelijke taken, maar ook opvang en verzorging 
van de andere kinderen en hulp bij het ontvangen van bezoek.

Als u zelfstandige bent en u wilt na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan, dan kan u via 
uw sociale verzekeringsfonds 105 gratis dienstencheques krijgen. U kan hiervoor een aanvraag 
indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds, ten laatste 15 weken na de bevallingsdatum.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be

 

Wist u dat u bij OrthoShop ook steeds 
terechtkan voor een afkolfmachine en 
toebehoren? 078 15 20 12  
of www.orthoshopkorian.be
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Thuis wonen zonder zorgen met de 
juiste diensten en producten

Met ons personenalarmsysteem dat u om uw hals of pols draagt kan u 24u/24u met 1 druk 
op de knop in contact komen met de door u aangeduide personen. 

Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact en een vaste telefoonlijn. Via onze groep 
geniet u van een extra voordelig tarief.

Mits het uitvoeren van enkele aanpassingen in huis is het vaak veel comfortabeler wonen. 
Onze ervaringsdeskundigen brengen hiervoor uw wensen en noden in kaart. Samen zoeken 
we naar oplossingen, ook financieel. In bepaalde gevallen voorziet de overheid een premie of 
tegemoetkoming. Samen met u zoeken we uit of u hier al dan niet recht op hebt.

Wij nemen het verbouwen of aanpassen van de woning, van het bedenken tot aan de 
realisatie, voor onze rekening. Zo nemen we de zorgen voor al dat geregel en het contact 
met aannemers, gemeentes, zorgverzekeraars, VAPH en andere betrokken partijen op ons. 
En dit op een aangename, professionele en correcte wijze.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 orthoshop@korian.be

 www.orthoshopkorian.be
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Wat kan gezinshulp voor u doen?

Samen met u bekijken we hoe gezinshulp ervoor kan zorgen dat u zolang mogelijk 
zelfstandig thuis kan blijven wonen en hoe we kunnen helpen om toekomstige problemen 
te voorkomen. Onze gediplomeerde verzorgenden kunnen u ondersteunen door tal van 
dagdagelijkse taken volledig of gedeeltelijk over te nemen.

Ook als uw mantelzorger onverwacht ziek wordt en u acute zorg nodig hebt bij u thuis, kan u 
op ons rekenen. 

•  Verzorgende taken: hulp bij persoonlijke hygiëne zoals een dagelijks toiletbezoek, bad, 
aan- en uitkleden, scheren, hulp bij het eten en drinken, …

•  Huishoudelijke en onderhoudstaken: wassen, strijken en verstellen van kleding en linnen, 
bereiden van maaltijden (ook aangepaste voeding), bedden opmaken en verschonen, stof 
afnemen en stofzuigen, dweilen, verzorgen van planten 

•  Ondersteunende taken: samen met u boodschappen doen, ondersteuning bij de 
opvoeding van de kinderen, …

De prijs voor gezinszorg wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en de 
gezinssamenstelling.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be
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Thuis wonen, omringd met 
de beste medische zorgen



20
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Thuis wonen, omringd met  
de beste medische zorgen

Hebt u thuis nood aan de juiste medische ondersteuning door een  
professionele verpleegkundige?

Geeft u de voorkeur aan mensen met een jarenlange ervaring die het juiste advies kunnen 
geven?

Bent u op zoek naar mensen die u vertrouwt en die u ook acute zorg op maat kunnen bieden?

Dan is thuisverpleging voor u de juiste oplossing.

U wordt geholpen door mensen met de juiste medische ervaring, expertise en diploma’s.

U wordt omringd door onze medewerkers, die om u geven.

U krijgt het perfecte advies, dat u echt helpt.

Soms kan thuis wonen niet zonder extra zorgen. 
Ook dan kan u rekenen op de ondersteuning van 
onze professionele teams. 

Wist u dat onze thuisverpleegkundigen en 
verzorgenden in kleine regio’s werken om een 
nauwer contact te kunnen hebben met hun 
patiënten?

Om onze kwaliteit te kunnen garanderen, zijn we 
24/7 bereikbaar via onze eigen wachtdienst.

Wij zorgen voor u bij u thuis, 
wanneer het wat moeilijker gaat

Ook hier kan u rekenen op tal van 
ondersteunende producten uit onze 
OrthoShop via www.orthoshopkorian.be.  
Ons assortiment is erop gericht om uw 
levenskwaliteit te verbeteren.  
Zowel binnenshuis als buitenshuis. Wij bieden  
u dan ook steeds een gepersonaliseerde 
oplossing aan.

Wist u dat OrthoShop erkend is door alle 
mutualiteiten en verzekeringsinstellingen in 
België, en dat we instaan voor de volledige 
administratieve afhandeling met uw 
mutualiteit en verzekeraar?

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be
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Zorg op maat bij specifieke noden

Naast een eigen team van thuisverpleegkundigen voor complexe zorgbehoeften,  
hebben we ook een referentiepersoon dementie die basiszorgverleners coacht.  
We hebben ook een diabeteseducator die u thuis begeleidt en ondersteunt. Daarnaast 
bieden we ondersteuning aan mensen met uiteenlopende psychische problemen.

Ik weet dat mijn tijd beperkt is, maar ik wil thuisblijven
Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om thuis te blijven in hun laatste levensfase. 
Ook dan zullen wij goed voor u zorgen in overleg met uw behandelende artsen, het 
palliatieve netwerk en alle andere zorgverstrekkers. We bieden hulp op verschillende 
vlakken aan, voor u en voor uw naasten. 

Indien gewenst en in geval van nood bent 
u ook steeds welkom in één van onze 
woonzorgcentra. Kijk op pagina 75 tot 105 
en ontdek het aanbod in uw buurt.
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“Ik verlaat binnenkort het ziekenhuis. Welke zorgen kan ik  
thuis krijgen? En hoe snel kunnen jul lie starten?”
Via onze thuisverpleging en thuiszorg kan u thuis tal van medische en niet-medische zorgen 
krijgen. We kunnen steeds onmiddellijk starten met acute zorg. Met verpleegkundigen en 
verzorgenden die gespecialiseerd zijn, en met alle mogelijke hulpmiddelen, kan u snel én 
zonder zorgen naar huis. 

We kunnen u steeds ondersteunen met algemene verpleegkundige zorgen zoals inspuitingen 
of het toedienen van medicatie. Maar ook voor specifieke verpleegkundige zorgen zoals 
wondzorg, sondevoeding, nierdialyse thuis of een intraveneuze perfusie kan u op ons rekenen.

Indien gewenst, kunnen we u ook steeds ondersteunen met verzorgende en huishoudelijke 
taken vanuit onze gezinszorg*.

Ook voor het huren van een ziekenhuisbed of andere hulpmiddelen kan u bij ons terecht  
via OrthoShop.

Vraag van een klant bij thuiskomst uit het ziekenhuis

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be

* Zie uitleg gezinszorg p. 17 
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Thuisverpleging, 
wat kost dat eigenlijk?

Als u aangesloten bent bij een mutualiteit wordt de betaling geregeld via de 
derdebetalersregeling. De mutualiteit betaalt dan de kosten voor de thuisverpleging 
rechtstreeks aan ons. Verpleegkundige taken die niet door de mutualiteiten worden 
terugbetaald moet u wel zelf betalen. Voor onze verpleging van start gaat, krijgt u 
hiervan een duidelijk overzicht zodat u niet voor verrassingen komt te staan.   

Maandelijks ontvangt u een overzicht van de geleverde prestaties.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be

 

Dezelfde voorwaarden gelden voor personen 
die langskomen op ons verpleegkundig 
kabinet voor een bloedafname, een injectie 
of specifieke wondzorgen. 



25

Cindy Weerelds, 34 jaar en wonende te Diepenbeek is als moeder van 3 kinderen reeds 
een hele tijd klant bij Korian Home Care.

Het begon allemaal toen mijn zoon wondzorg nodig had na een ongeval met zijn teen, 
zo schakelden we voor de eerste keer de thuisverpleging van Korian Home Care in. 
Enige tijd later werd ik zelf geopereerd aan mijn arm en werd er naast thuisverpleging 
ook gezinszorg opgestart. Want boodschappen doen, koken en poetsen was niet meer 
mogelijk.  

Ik raad Korian Home Care dan ook aan iedereen aan. Binnenkort moet ik opnieuw een 
operatie ondergaan en zal ik zonder twijfel ook terug een beroep doen op Korian 
Home Care.

De snelheid waarmee Korian Home Care kon starten gaf me een geruststellend gevoel 
wat mijn herstel zeker positief heeft beïnvloed.

Onze klanten vertellen
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Bij ons verblijven voor  
een kortere periode
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Martine Marchal, 52 jaar, uit Zutendaal 
vertelde ons dat sinds Paul 3 dagen per 
week naar het dagverzorgingscentrum 
in Oosterzonne gaat het zeer duidelijk 
is dat het beter gaat met hem.  
Hij geeft me ook aan dat hij het leuk 
vindt en er van geniet. Het is een hele 
geruststelling voor mij te weten dat  
hij in goede handen is.  

De communicatie vanuit het team  
naar ons als familie en mantelzorger 
toe is heel sterk, we worden regelmatig 
op de hoogte gehouden via foto’s, 
waardoor we merken dat er echt 
op maat van de deelnemers wordt 
gewerkt. 

Wij zijn blij en dankbaar dat we 
hiervan deel mogen uitmaken. 

Onze klanten vertellen
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In onze dagverzorgingscentra bieden 
wij hulp bij de dagelijkse routine

Wij bieden u een aangename en zinvolle dagbesteding. Daarnaast 
mag u ook voor uw verzorging op onze hulp rekenen. En als u ervoor 
kiest om de hele dag naar ons te komen voorzien wij ‘s middags een 
lekkere verse maaltijd.

Natuurlijk bespreken we ook samen of u vervoer nodig heeft om tot 
bij ons te komen en of u graag een maaltijd mee naar huis wil voor  
‘s avonds.

Kijk snel op pagina 
75 tot 105 en  
ontdek het aanbod  
in uw buurt.

Arcus | Sint-Agatha-Berchem
Gentsesteenweg 1050 
1082 Sint-Agatha-Berchem
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be

Damiaan | Tremelo 
Pater Damiaanstraat 39
3130 Tremelo
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870  Heers 
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be

Sint-Lenaartshof | Brecht 
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690  Zutendaal 
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be

Indien nodig kunnen we hier ook (tijdelijk) een 
oplossing voorzien in combinatie met thuisverpleging, 
gezinszorg en huishoudelijke hulp.    078 15 20 12 
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Bij ons verblijven
voor een kortere periode

Hebt u er tijdelijk nood aan om even 
op adem te komen of te revalideren na 
een ziekte en wil u hierbij professionele 
ondersteuning krijgen?

Wil u uw mantelzorger even ontzorgen 
en hem of haar ook wat rust gunnen of 
hem of haar zonder zorgen op vakantie 
laten gaan?

Heeft u nood aan meer sociale 
contacten en wil u meer “onder de 
mensen” zijn?

Dan is een tijdelijk of kort verblijf voor 
u een perfecte oplossing.

U krijgt er ondersteuning van een 
professionele team dat dag en nacht 
voor u klaar staat.

U ontmoet opnieuw leeftijdsgenoten en 
maakt er nieuwe vrienden.

Uw mantelzorger kan even uitblazen 
en vol vertrouwen op een welverdiende 
vakantie vertrekken.
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Hebt u nood aan tijdelijke opvang  
in een comfortabele, zorgzame  
en veilige omgeving?
Soms lukt het even niet zo goed meer om alleen te wonen. Uw mantelzorger is met vakantie, 
u moet bekomen na een periode in het ziekenhuis of wil er even tussenuit.

Bij ons bent u zeker welkom voor een kortverblijf. We bieden u alle zorg en ondersteuning 
die u nodig hebt. U kan op kortverblijf komen van 1 nacht tot 90 dagen in één jaar.

In de prijs zijn uw verzorging en alle maaltijden inbegrepen. Extra kosten zoals de huisarts, 
medicatie of een kappersbezoek zijn niet inbegrepen.

Wist u dat heel wat mutualiteiten een f inanciele tegemoetkoming bieden  
bij verblijf in een erkend kortverblijf ?
Kijk snel op pagina 75 tot 105 en ontdek het aanbod in uw buurt.

..

Indien nodig kunnen we hier ook (tijdelijk) een 
oplossing voorzien in combinatie met thuisverpleging, 
gezinszorg en huishoudelijke hulp.   078 15 20 12 
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Eveline Van Den Berghe, 84 jaar, gaat op regelmatige basis op kortverblijf  
in woonzorgcentrum Ter Kameren.

Na het overlijden van mijn man voelde ik me niet goed in mijn vel, zo kwam ik de 
eerste keer naar Ter Kameren op kortverblijf. Dit verblijf heeft me echt goed gedaan 
dankzij de attente medewerkers, hun zorg en aandacht. 

Een jaar later tijdens verbouwingen in mijn huis kwam ik opnieuw naar Ter Kameren. 
Ik brak ook nog eens twee armen en nog een andere keer een been, en dus was de 
keuze om in Ter Kameren te gaan herstellen dan ook snel gemaakt.  

Als ik morgen definitief naar het woonzorgcentrum zou verhuizen is ook hier mijn 
keuze al gemaakt. En ik ben blij dat ik er dan toch al heel wat bewoners en mensen 
van het personeel ken.

Onze klanten vertellen



Bij ons verblijven voor een kortere 
periode in het herstelverblijf

Bent u ziek en wilt u zo snel mogelijk herstellen?  
Bent u het slachtoffer van een ongeval?

Wilt u snel uw kwaliteit van leven terug? Moet  
u herstellen naar aanleiding van een ingreep?

Een herstelverblijf is de oplossing voor u

We zorgen ervoor dat u snel terug gezond bent.
Omringd door de juiste multidisciplinaire 
experten voor jong en oud.

In een aangepast kader en met de juiste 
uitrusting en infrastructuur.

Waar u toekomstgericht aan de slag gaat op  
uw maat en volgens uw specifieke noden.
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Wilt u in alle rust herstellen  
na een heelkundige ingreep  
of een ernstige aandoening?

Een goed herstel na een ziekte of operatie is belangrijk. Tijdens deze periode voorzien wij 
naast verzorging en verpleging een totaalpakket aan professionele ondersteuning met  
kine- en ergotherapie om uw verblijf optimaal te laten verlopen.

Maar we schenken ook aandacht aan gezonde maaltijden die dagvers en door onze  
eigen koks bereid worden.

In onze herstelverblijven is iedereen welkom, zowel jong als oud. Kijk snel op pagina 75 tot 
105 en ontdek waar uw dichtstbijzijnde herstelverblijf gelegen is.

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be

 www.orthoshopkorian.be

Na uw herstelverblijf kunnen we indien nodig thuis (tijdelijk) hulp voorzien met 
huishoudelijke hulp, gezinszorg en thuisverpleging. Ook met de huur of aankoop van 
bepaalde hulpmiddelen helpen wij u graag verder.
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Verhuizen.
U staat er niet alleen voor.

De beslissing nemen om te verhuizen is niet makkelijk, wij begrijpen dat. U woont misschien 
al jaren in uw woning en er komt heel wat kijken bij een verhuis.

Maar u staat er niet alleen voor! 

Vanuit CURA Services ondersteunen wij u niet alleen met de aanpak van de administratieve 
kant van een verhuis. Wij helpen u ook graag verder met de praktische kant van de zaak.  
Zo kan u vanaf dag 1 genieten in uw nieuwe thuis.

  02 808 08 34 
www.curaservices.be
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Bij ons komen wonen, 
in uw nieuwe thuis
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Bij ons komen wonen,  
in een assistentiewoning

Voelt u zich niet veilig in uw huis? Wilt u niet langer al het dagelijkse werk  
en klussen zelf opknappen?
Wilt u nieuwe vrienden ontmoeten en niet langer eenzaam zijn?

Dan is een assistentiewoning de perfecte oplossing  
om volop te genieten

Zodat u zelf beslist over uw leven in alle vrijheid en autonomie.
Zelf de keuze maakt uit het dienstenassortiment dat wordt aangeboden.
Om te kiezen voor een positief leven in een dynamische omgeving met heel  
wat activiteiten en vrienden.
Omringd door medewerkers die u vertrouwt en die om u geven.

Wonen in een assistentiewoning is wonen zoals thuis met 
een plus: niets moet, alles mag in een veilige omgeving!

In een assistentiewoning is uw zorg 24/7 gegarandeerd door gekwalificeerd personeel.  
Bovendien kan u gebruik maken van een waaier aan diensten. Genietend van het leven 
kan u nieuwe vriendschappen opbouwen.

Wilt u graag in onze gezellige brasserie gaan eten, deelnemen aan de activiteiten 
die er georganiseerd worden of wenst u huishoudelijke hulp, al dan niet via 
dienstencheques? Dat kan allemaal!  

Onze assistentiewoningen beschikken over specifieke troeven, ze zijn gelegen in het
centrum van de stad of gemeente, of tussen het groen. Ze hebben 1 of 2 slaapkamers, 
een ingerichte keuken, een badkamer met toilet en inloopdouche. De meeste van onze 
assistentiewoningen hebben een balkon of een terras. Uiteraard zijn ze allemaal
uitgerust met een persoonlijk alarmsysteem en volledig rolstoeltoegankelijk.  

Genieten staat hier centraal met lekkere maaltijden, veelvuldige belevingsmomenten 
en regelmatig feestjes!

Ook onze thuisverpleging en gezinszorg staat steeds klaar om u 
met de beste (medische) thuiszorgen te omringen indien nodig.
  078 15 20 12

Wonen als thuis in  
een assistentiewoning
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Roos Laeremans, 73 jaar, woont reeds 2 jaar in de assistentiewoningen  
van Zonneweelde te Rijmenam.

In 2013 werd mijn moeder ernstig ziek en werd zelfstandig wonen voor haar 
onmogelijk. Na verschillende woonzorgcentra te hebben bezocht, kwamen we terecht 
in Zonneweelde. Mijn moeder voelde direct een klik en dit was het woonzorgcentrum 
waarvoor ze koos. Eerst kwam ik op regelmatige basis op bezoek, maar door de 
verschillende uitstappen buitenshuis die er gemaakt worden sloot ik me al snel aan 
bij de vrijwilligers die op deze momenten een handje toesteken.  

Een half jaar na het overlijden van mijn moeder in 2018, overleed ook geheel 
onverwacht mijn echtgenoot en al snel merkte ik dat ik beperkt werd door mijn huis, 
dat te groot was. Ik voelde me ook alleen en ik besloot om elders te gaan wonen.  

Zo begon ik voor mezelf een zoektocht naar een nieuwe woonst. Ik kwam al snel 
terug uit bij Zonneweelde maar dan in de assistentiewoningen, waar ik net woon 
zoals thuis en terug geniet van het leven.  

Ik voel me hier veilig, indien nodig kan ik steeds hulp inroepen.

Ik kan ook steeds kiezen of ik hier wens mee te eten, wat ik regelmatig doe, maar 
meestal kook ik zelf of ga ik op restaurant buitenshuis.

Naast vrijwilliger ben ik nu ook bewoner, ik voel me hier helemaal thuis!

Onze klanten vertellen
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Het onderhoud aan mijn huis wordt te zwaar waardoor ik niet meer kan genieten van de kleine 
dingen in het leven. Wat kost het om bij jullie te wonen en wat is er in de prijs inbegrepen?

Al onze assistentiewoningen zijn erkend door de overheid. De dagprijs die u betaalt is zeer divers 
door de verschillende oppervlaktes van de woningen die er aangeboden worden. Het is de overheid 
die bepaalt wat er allemaal standaard moet inbegrepen zijn. Naast de wettelijke verplichtingen bieden 
wij u bij Korian bovendien een hele waaier aan extra diensten. Een aantal van deze diensten zijn 
inbegrepen, een aantal zijn facultatief.  

Vraag van een klant die wil verhuizen naar een assistentiewoning

Standaard:
- Huur van de assistentiewoning
- Onderhoud van de gemeenschappelijke delen
- Onderhoud en verplichte keuringen van de 

liften en andere technische installaties
- Onroerende voorheffingen
- Brandverzekering
- Ondersteuning van de woonassistent
- Crisiszorg 24/7 via het noodoproepsysteem
- Overbruggingszorg
- Voorziening & gebruik van de ontspannings-

ruimte

Extra inbegrepen diensten zonder meerprijs:
- Mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten 

op de campus
- Familiale verzekering
- Gebruikersraad

Extra diensten aangeboden volgens uw  
behoeftes en wensen:
- Maaltijden aan huis aan democratische prijzen
- Poetshulp al dan niet via dienstencheques
- Huur van bad- en bedlinnen
- Gebruik van het wassalon
- Thuisverpleging
- Gezinszorg
- Gebruik van de parking voor de wagen
- Gebruik van een elektrisch verstelbaar bed
- Incontinentiemateriaal 
- Producten uit onze Orthoshop
- Doorgedreven en verregaande administratieve 

& organisatorische ondersteuning
- CURA Services verhuis service 

Kijk snel op pagina 43 tot 67 en  
ontdek het aanbod in uw buurt.
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Waar kan u bij ons komen wonen in 
een assistentiewoning in Vlaanderen?
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Provincie Limburg
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Sporenpark | Beringen 
Terrilpark 1
3580 Beringen 
E info@wzcsporenpark.be 
T +32 (0)11 96 00 30
www.wzcsporenpark.be

Angelahof | Diepenbeek 
Kloosterstraat 1D
3590 Diepenbeek 
E info@angelahof.be
T +32 (0)11 49 73 80
www.angelahof.slg.be

Ter Rooierheide | Diepenbeek 
Rooierheidestraat 96
3590 Diepenbeek 
E info@campusterrooierheide.be
T +32 (0)11 29 91 00
www.campusterrooierheide.be

Hof van Gan | Genk 
Bochtlaan 62
3600 Genk 
E info@hofvangan.be
T +32 (0)89 32 02 20
www.hofvangan.be

Prinsenpark | Genk
D’Ierdstraat 11
3600 Genk
E info@residentieprinsenpark.be 
T +32 (0)89 32 00 00
www.residentieprinsenpark.be

Clarenhof | Hasselt 
Guffenslaan 43
3500 Hasselt 
E info@campusclarenhof.be
T +32 (0)11 26 58 30
www.campusclarenhof.be

Ursulinenhof | Hasselt 
Ursulinenhof 2
3500 Hasselt  
E info@ursulinenhof.slg.be
T +32 (0)11 49 73 60
www.ursulinenhof.slg.be

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870 Heers 
E info@campusberkenhof.be
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be

Vinkenbosch | Kermt 
Lindekensveldstraat 56
3510 Kermt 
E info@vinkenbosch.be
T +32 (0)11 85 83 10
www.vinkenbosch.be

De Laek | Koersel 
Laakstraat 20
3582 Koersel 
E info@campuskaren.be
T +32 (0)11 43 43 12
www.campuskaren.be

Melderthof | Meldert 
Pastorijstraat 22
3560 Meldert 
E info@melderthof.be
T +32 (0)13 55 23 10
www.melderthof.be

Villa Vitae | Paal 
Tessenderlosesteenweg 143
3583 Paal 
E info@campusdefakkel.be
T +32 (0)11 45 79 40
www.campusdefakkel.be

Aurora | Tongeren 
Aniciuspark 9-11
3700 Tongeren
E info@campusaurora.be
T +32 (0)12 44 18 44
www.campusaurora.be

Sint-Lambertus’Buren
| Zelem-Halen
Dorpsstraat 70
3545 Zelem-Halen 
E info@wzcsint-lambertus.be
T +32 (0)13 44 23 00
www.wzcsint-lambertus.be

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690 Zutendaal 
E info@oosterzonne.be
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be

Drie Eiken | Lanaken
Drie Eikenstraat 14
3620 Lanaken 
E info@3eiken.be
T +32 (0)89 44 49 99
www.3eiken.be

Frederickxhof | Lummen
Ringlaan 21
3560 Lummen 
E info@frederickxhof.be
T +32 (0)13 39 08 00
www.frederickxhof.be

Maasmeander | Maasmechelen 
Dokter Haubenlaan 6
3630 Maasmechelen
E info@maasmeander.be
T +32 (0)89 76 90 00
www.maasmeander.be

Provincie Limburg

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Antwerpen
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Zonnewende | Aartselaar
Boomsesteenweg 15 
2630 Aartselaar 
E info@zonnewende.be
T +32 (0)3 870 55 70
www.zonnewende.be

Beerzelhof | Beerzel 
Mechelbaan 53
2580 Beerzel 
E info@beerzelhof.be
T +32 (0)15 22 98 00
www.beerzelhof.be

Zonneweelde | Bonheiden
Lange Dreef 50
2820 Bonheiden 
E info@zonneweelde.be
T +32 (0)15 50 07 77
www.zonneweelde.be

Ter Bleuk | Rijmenam 
Bleukstraat 11
2820 Rijmenam 
E info@terbleuk.be
T +32 (0)15 51 22 01
www.terbleuk.be

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
E info@seniorplaza.be
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be

Sint-Lenaartshof | Brecht
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
E info@wzcsintlenaartshof.be
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be

Waterrijk | Grobbendonk
Industrieweg 41
2280 Grobbendonk 
E info@waterrijk.be
T +32 (0)14 50 80 00
www.waterrijk.be

De Witte Bergen | Lichtaart
Diestweg 1
2460 Lichtaart 
E info@dewittebergen.be 
T +32 (0)14 85 04 90
www.dewittebergen.be

Provincie Antwerpen
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Provincie Vlaams-Brabant
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Ezeldijk | Diest
Bogaardenstraat 13
3290 Diest 
E info@campusezeldijk.be
T +32 (0)13 35 04 60
www.campusezeldijk.be

Groene Boog | Heverlee
Jules Vandenbemptlaan 12
3001 Heverlee 
E info@groeneboog.be
T +32 (0)16 79 01 30
www.groeneboog.be

Sorgvliet | Linter 
Helen – Bosstraat 60
3350 Linter 
E info@sorgvliet.be
T +32 (0)11 70 59 30
www.sorgvliet.be

De Kouter | Oud-Heverlee
Kouterstraat 20
3052 Oud-Heverlee
E info@wzzdekouter.be
T +32 (0)16 79 10 00
www.wzzdekouter.be

Wijgmaalbroek | Wijgmaal
Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal 
E info@wijgmaalbroek.be 
T +32 (0)16 67 69 00  
www.wijgmaalbroek.be 

Oase | Wolvertem 
Tramlaan 14
1861 Wolvertem 
E info@wzcoase.be 
T +32 (0)2 269 03 72 
www.wzcoase.be 

Provincie Vlaams-Brabant

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Oost-Vlaanderen
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De Mouterij | Aalst 
Nieuwbeekstraat 30
9300 Aalst 
E info@campusdemouterij.be
T +32 (0)53 60 10 00
www.campusdemouterij.be

De Pastorij | Denderhoutem 
Pastorijweg 2
9450 Denderhoutem 
E info@zorgdorpdepastorij.be
T +32 (0)53 39 10 00
www.zorgdorpdepastorij.be

Kasteelhof | Dendermonde
Steenweg van Aalst 110
9200 Dendermonde 
E info@wzckasteelhof.be
T +32 (0)52 22 19 75
www.wzckasteelhof.be

Ramen & Poel | Gent
Poel 14
9000 Gent
E info@ramenenpoel.be 
T +32 (0)9 223 09 09
www.ramenenpoel.be

Groendorp | Horebeke 
Dorpstraat 14 b
9667 Horebeke 
E info@groendorp.be
T +32 (0)55 23 18 00
www.groendorp.be

Helianthus | Melle 
Brusselsesteenweg 322a
9090 Melle 
E info@wzchelianthus.be
T +32 (0)9 252 55 52
www.wzchelianthus.be

Het Prieelshof | Oordegem - Lede 
Dokter Prieelslaan 24
9340 Oordegem - Lede 
E info@wzcprieelshof.be
T +32 (0)9 337 07 00
www.wzcprieelshof.be

Ennea | Sint Niklaas 
Regentiestraat 54
9100 Sint Niklaas 
E info@ennea.be
T +32 (0)3 777 26 22
www.ennea.be

Tuin van Myra | Sint Niklaas
Frans Van Havermaetstraat 29, 
9100 Sint Niklaas 
E info@tuinvanmyra.be
T +32 (0)3 232 10 78
www.tuinvanmyra.be

Bruggenpark | Zottegem 
Bruggenhoek 36
9620 Zottegem 
E info@wzcbruggenpark.be
T +32 (0)9 360 69 78
www.wzcbruggenpark.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie West-Vlaanderen
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Hof Demeersseman | Ichtegem
Melkerijstraat 28
8480 Ichtegem 
E info@hofdemeersseman.be
T +32 (0)51 65 04 00
www.hofdemeersseman.be

‘t Hoge | Kortrijk
‘t Hoge 57
8500 Kortrijk
E info@wzcthoge.be
T +32 (0)56 21 85 34
www.wzcthoge.be

Provincie West-Vlaanderen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Waar kan u bij ons komen wonen  
in een assistentiewoning in het  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest?



56

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Les Pléiades  
| Sint-Lambrechts-Woluwe
Plejadenlaan 19, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
E info@lespleiades.be
T +32 (0)2 777 51 11
www.lespleiades.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium

Saphir | Laken
Eliane Vogel-Polskystraat 20
1020 Laken
E info@saphir.be
T +32 (0)2 882 27 80
www.saphir.be
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Waar kan u bij ons komen wonen in  
een assistentiewoning in Wallonië?
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Provincie Waals-Brabant
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Au Bon Vieux Temps 
| Mont-Saint-Guibert
Rue de Corbais 18 
1435 Mont-Saint-Guibert
E info@aubonvieuxtemps.be
+32 (0)10 65 91 17
www.aubonvieuxtemps.be

Le Plateau | Wavre
Chaussée d’Ottembourg 221
1300 Wavre
E info@residenceduplateau.be
+32 (0)10 22 60 56
www.residenceduplateau.be

Provincie Waals-Brabant

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Henegouwen
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Le Progrès | Haine-Saint-Paul
Chaussée de Jolimont 88 
7100 Haine-Saint-Paul
E info@leprogres.be
+32 (0)64 23 27 00
www.leprogres.be

Clos de la Rivelaine | 
Montignies-Sur-Sambre
Rue de Molettes 39 
6061 Montignies-Sur-Sambre
E info@closdelarivelaine.be
+32 (0)71 49 68 00
www.closdelarivelaine.be

Provincie Henegouwen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Namen
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Ry du Chevreuil | Éghezée
Rue de Rhion 4
5310 Éghezée
E info@ryduchevreuil.be
+32 (0)81 51 26 56
www.ryduchevreuil.be

Provincie Namen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Luik
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L’air du Temps | Chenée
Rue des Haïsses 60
4032 Chenée
E info@resairdutemps.be
+32 (0)4 367 17 57
www.resairdutemps.be

Les Cheveux D’Argent | Jalhay
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay 
E info@residencelescheveuxdargent.be
+32 (0)87 77 44 20
www.residencelescheveuxdargent.be

Lobelia | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelobelia.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelobelia.be

Provincie Luik

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Bij ons komen wonen in 
een woonzorgcentrum
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Bij ons komen wonen,  
in een woonzorgcentrum

Bent u eenzaam en kwetsbaar?

Wilt u zich volledig laten ontzorgen in een veilige omgeving met permanente zorgaanwezigheid?

Bent u afhankelijk van anderen, ver weg van familie en vrienden?

Wilt u uw familie niet belasten?

Bent u op zoek naar een team waar u een goede band mee hebt, met mensen die u kan vertrouwen?

      

Waar mensen echt om u geven en waar u goed omringd bent met de juiste zorg.

Een woonzorgcentrum is voor u de oplossing
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Vraag van een klant

Mijn partner is voor een langere periode gehospitaliseerd in het 
ziekenhuis vlakbij. Kan ik ondertussen bij jullie verblijven zodat ik  
dichtbij het ziekenhuis ben?

Natuurlijk laten wij u graag intrek nemen in ons woonzorgcentrum tijdens deze periode.  

Wij voorzien voor u alle maaltijden en het bad- en bedlinnen. Indien gewenst en wanneer  
nodig regelen wij voor u het vervoer van en naar de ziekenhuiscampus om uw partner  
te bezoeken.

Na het verblijf van uw partner in het ziekenhuis zijn jullie beiden welkom bij ons. 
Op deze manier kunnen we u ontzorgen tijdens deze periode.  

We bieden u alle zorg en ondersteuning die u nodig hebt.

Kijk snel op pagina 75 tot 105
en ontdek het aanbod in uw buurt.
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Wonen als thuis 
in een woonzorgcentrum
Wij vertrekken vanuit uw mogelijkheden en wensen
We willen dat u zich goed voelt in uw nieuwe thuis. Uw kamer richt u natuurlijk in naar uw eigen 
smaak met foto’s, boeken en een schilderij van thuis. Iedere kamer beschikt standaard over een hoog-
laag bed, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een relaxzetel. Dagelijks wordt uw kamer gepoetst, 
ook hier hoeft u zich niets van aan te trekken.

Elke dag voorzien wij verse, gezonde maaltijden die klaargemaakt worden door onze koks. Of wat 
dacht u van mosselen met friet en een vers pintje? Speciale feestdagen krijgen ook extra aandacht in 
onze keuken. 

In het woonzorgcentrum staat u centraal. We zetten volop in op dingen die u graag doet en zorgen 
voor zinvolle dagbestedingen en animatie, maar ook voor sociaal-culturele activiteiten die mensen 
samenbrengen, bijvoorbeeld. Ook uw familie en vrienden zijn altijd welkom.

Onze professionele zorgteams in onze woonzorgcentra staan dag en nacht voor u klaar om u de 
gepaste zorg te geven. Onze medewerkers helpen u graag verder met al uw vragen en noden.

Er wordt rekening gehouden met wie u bent en hoe u leeft. U mag natuurlijk zelf kiezen aan welke 
activiteiten u al dan niet wenst deel te nemen, en wanneer u tijd doorbrengt in het woonzorgcentrum of 
elders. En bovenal hebben onze medewerkers een warm hart voor u als bewoner van uw eigen huis!

Elk van onze woonzorgcentra is anders. Elk heeft een eigen identiteit, een eigen accent, een eigen 
omgeving en een eigen sfeer.

Hier zorgen wij voor u, in uw thuis
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Jos Sleeckx, 83 jaar & Hilda Bastijns, wonen in woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof.

Na het ontslag van Hilda uit het ziekenhuis zochten we een woonzorgcentrum. Een huis voor ons 
beiden. Voor mij (Jos) niet makkelijk vermits ik niet hulpbehoevend ben. Na enkele weigeringen 
vonden we, zeer tot onze vreugde, het Sint-Lenaartshof in Brecht.

Het Grand Café heeft een bijzondere aantrekkingskracht, het is er gezellig toeven.  

Het animatieteam zorgt met regelmaat voor groepsbevorderende activiteiten binnen- en buitenshuis. 
Echt iets om naar uit te kijken.

Het personeel is uiterst lief, vriendelijk en gedienstig. Natuurlijk blijven eigen inzet en aanpassing 
nodig, maar we kunnen het kandidaat-nieuwkomers warm aanbevelen.

Onze klanten vertellen



74

Ik merk dat mijn huis te groot wordt voor mij en ik ben altijd alleen.  Wat kost het om bij jullie te 
wonen en wat is er in de prijs inbegrepen?

De dagprijs die u betaalt wordt op voorhand altijd goedgekeurd door het ministerie van Economie.  
Het is de overheid die bepaalt wat er allemaal standaard moet inzitten (wettelijk minimum), bij Korian 
bieden we meer dan die standaard.

Vraag van een klant die wil verhuizen naar een woonzorgcentrum

Standaard:
- Huisvesting inclusief water, verwarming en 

elektriciteit
- Verpleging en verzorging door gekwalificeerd 

personeel
- Verzorgingsproducten 
- Alle maaltijden aangepast aan uw dieet
- Dranken bij de maaltijden
- Een gevarieerd aanbod aan animatie zowel  

in de voor- als in de namiddag
- Poetsen en onderhoud van uw kamer  

en het hele gebouw
- Bedlinnen 
- Klein verzorgingsmateriaal zoals kompressen, 

injectienaalden, ontsmettingsmiddel
- Incontinentiemateriaal 
- Verzekeringen & materialen voor brand- 

veiligheid

Extra inbegrepen diensten zonder meerprijs:

- Hulp van de klusjesman
- Drinkwater op de kamer
- Koffie + vieruurtje

Diensten die niet standaard inbegrepen zijn:
- Dokter 
- Medicatie
- Kapper
- Pedicure
- Excursies buitenshuis
- Consumpties in het Grand Café
- CURA Services verhuis service

Kijk snel op pagina 75 tot 105 en  
ontdek het aanbod in uw buurt.
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Waar kan u bij ons komen wonen in 
een woonzorgcentrum in Vlaanderen?
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Provincie Limburg

Sporenpark | Beringen 
Terrilpark 1
3580 Beringen 
E info@wzcsporenpark.be 
T +32 (0)11 96 00 30
www.wzcsporenpark.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf

Boneput | Bree 
Boneputstraat 5
3960 Bree 
E info@residentieboneput.be 
T +32 (0)89 46 66 47
www.residentieboneput.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Angelahof | Diepenbeek 
Kloosterstraat 1D
3590 Diepenbeek 
E info@angelahof.be
T +32 (0)11 49 73 80
www.angelahof.slg.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Ter Rooierheide | Diepenbeek 
Rooierheidestraat 96
3590 Diepenbeek 
E info@campusterrooierheide.be
T +32 (0)11 29 91 00
www.campusterrooierheide.be
Woonzorgcentrum

Hof van Gan | Genk 
Bochtlaan 62
3600 Genk 
E info@hofvangan.be
T +32 (0)89 32 02 20
www.hofvangan.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Prinsenpark | Genk
D’Ierdstraat 11
3600 Genk
E info@residentieprinsenpark.be 
T +32 (0)89 32 00 00
www.residentieprinsenpark.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf

Uilenspiegel | Genk 
Socialestraat 4
3600 Genk 
E info@wzcuilenspiegel.be 
T +32 (0)89 38 01 57
www.wzcuilenspiegel.be
Woonzorgcentrum
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Coham | Ham 
Meulenven 16
3945 Ham 
E info@campuscoham.be 
T +32 (0)13 67 14 96
www.campuscoham.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Clarenhof | Hasselt 
Guffenslaan 43
3500 Hasselt 
E info@campusclarenhof.be
T +32 (0)11 26 58 30
www.campusclarenhof.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870 Heers 
E info@campusberkenhof.be
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling

Berckenbosch | Heusden 
Schansstraat 208
3550 Heusden 
E info@berckenbosch.be
T +32 (0)11 57 50 48
www.berckenbosch.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Bormanshof | Hoeselt 
Rode-Kruislaan 9
3730 Hoeselt 
E info@bormanshof.be
T +32 (0)89 51 98 98
www.bormanshof.be
Woonzorgcentrum
 
Ter Hulst | Hoeselt 
Hulstraat 4-6A
3730 Hoeselt 
E info@wzcterhulst.be
T +32 (0)89 51 07 00
www.wzcterhulst.be
Woonzorgcentrum 

Vinkenbosch | Kermt 
Lindekensveldstraat 56
3510 Kermt 
E info@vinkenbosch.be
T +32 (0)11 85 83 10
www.vinkenbosch.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf

Karen | Koersel 
Laakstraat 20
3582 Koersel 
E info@campuskaren.be
T +32 (0)11 43 43 12
www.campuskaren.be
Woonzorgcentrum

Drie Eiken | Lanaken
Drie Eikenstraat 14
3620 Lanaken 
E info@3eiken.be
T +32 (0)89 44 49 99
www.3eiken.be
Woonzorgcentrum

Frederickxhof | Lummen
Ringlaan 21
3560 Lummen 
E info@frederickxhof.be
T +32 (0)13 39 08 00
www.frederickxhof.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Maasmeander | Maasmechelen 
Dokter Haubenlaan 6
3630 Maasmechelen
E info@maasmeander.be
T +32 (0)89 76 90 00
www.maasmeander.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Melderthof | Meldert 
Pastorijstraat 22
3560 Meldert 
E info@melderthof.be
T +32 (0)13 55 23 10
www.melderthof.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf

De Fakkel | Paal 
Tessenderlosesteenweg 143
3583 Paal 
E info@campusdefakkel.be
T +32 (0)11 45 79 40
www.campusdefakkel.be
Woonzorgcentrum

Huyse Elckerlyc | Riemst 
Trinellestraat 23
3770 Riemst 
E info@huyse-elckerlyc.be
T +32 (0)12 24 14 50
www.huyse-elckerlyc.be
Woonzorgcentrum

Aurora | Tongeren 
Aniciuspark 9-11
3700 Tongeren
E info@campusaurora.be
T +32 (0)12 44 18 44
www.campusaurora.be
Woonzorgcentrum

Seniorenhof | Tongeren 
Bilzersteenweg 306
3700 Tongeren 
E info@seniorenhof.be
T +32 (0)12 26 02 20
www.seniorenhof.be
Woonzorgcentrum

Sint-Lambertus’Buren
| Zelem-Halen
Dorpsstraat 70
3545 Zelem-Halen 
E info@wzcsint-lambertus.be
T +32 (0)13 44 23 00
www.wzcsint-lambertus.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690 Zutendaal 
E info@oosterzonne.be
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Provincie Limburg

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium



78

Provincie Antwerpen
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Zonnetij | Aartselaar 
Leugstraat 11
2630 Aartselaar
E info@zonnetij.be
T +32 (0)3 870 54 80
www.zonnetij.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Zonnewende | Aartselaar 
Boomsesteenweg 15
2630 Aartselaar 
E info@zonnewende.be
T +32 (0)3 870 55 70
www.zonnewende.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf

Sint-Jozef | Antwerpen 
Hemelstraat 22
2018 Antwerpen 
E info@wzc-sint-jozef.be
T +32 (0)3 229 00 00
www.wzc-sint-jozef.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Beerzelhof | Beerzel 
Mechelbaan 53
2580 Beerzel 
E info@beerzelhof.be
T +32 (0)15 22 98 00
www.beerzelhof.be
Woonzorgcentrum

Zonneweelde | Bonheiden 
Lange Dreef 50
2820 Bonheiden 
E info@zonneweelde.be
T +32 (0)15 50 07 77
www.zonneweelde.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf

Borsbeekhof | Borgerhout 
Borsbeekstraat 11
2140 Borgerhout 
E info@borsbeekhof.be
T +32 (0)3 270 07 00
www.borsbeekhof.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling 

Sint-Lenaartshof | Brecht 
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
E info@wzcsintlenaartshof.be
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf
Dagverzorgingscentrum

Kempenerf | Dessel 
Kwademeer 10
2480 Dessel 
E info@wzckempenerf.be
T +32 (0)14 37 51 61
www.wzckempenerf.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Waterrijk | Grobbendonk 
Industrieweg 41
2280 Grobbendonk 
E info@waterrijk.be
T +32 (0)14 50 80 00
www.waterrijk.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

De Witte Bergen | Lichtaart
Diestweg 1
2460 Lichtaart 
E info@dewittebergen.be 
T +32 (0)14 85 04 90
www.dewittebergen.be
Woonzorgcentrum

Milsenhof | Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 11
2800 Mechelen
E info@milsenhof.be 
T +32 (0)15 43 04 99
www.milsenhof.be
Woonzorgcentrum

De Muze | Muizen 
Rubensstraat 29
2812 Muizen 
E info@wzcdemuze.be
T +32 (0)15 70 00 00
www.wzcdemuze.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Dagverzorgingscentrum
 

Anemoon | Puurs 
Schipstraat 33
2870 Puurs 
E info@wzcanemoon.be
T +32 (0)3 899 57 18
www.wzcanemoon.be
Woonzorgcentrum

De Vaeren | Reet 
Eikenstraat 219, 2840 Reet 
E info@devaeren.be
T +32 (0)3 843 26 12
www.devaeren.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Annadal | Retie 
Boekweitbaan 36
2470 Retie 
E info@annadal.be
T +32 (0)14 22 93 00
www.annadal.be
Woonzorgcentrum

Op Haanven | Veerle-Laakdal
Oude Geelsebaan 33
2431 Veerle-Laakdal 
E info@ophaanven.be
T +32 (0)14 84 15 87
www.ophaanven.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
E info@seniorplaza.be
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Dagverzorgingscentrum 
Lokaal dienstencentrum

Provincie Antwerpen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Provincie Vlaams-Brabant
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Edelweis | Begijnendijk 
Liersesteenweg 165-171
3130 Begijnendijk
E info@edelweis.be
T +32 (0)16 53 69 11
www.edelweis.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

De Ravestein | Boortmeerbeek 
Gaston Bovylaan 2
3191 Boortmeerbeek
E info@deravestein.be
T +32 (0)15 50 02 00
www.deravestein.be
Woonzorgcentrum

Ezeldijk | Diest 
Bogaardenstraat 13
3290 Diest 
E info@campusezeldijk.be
T +32 (0)13 35 04 60
www.campusezeldijk.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

De Maretak | Halle 
Ziekenhuislaan 10
1500 Halle
E info@senioriedemaretak.be 
T +32 (0)2 359 03 00
www.senioriedemaretak.be
Woonzorgcentrum

Groene Boog | Heverlee
Jules Vandenbemptlaan 12
3001 Heverlee 
E info@groeneboog.be
T +32 (0)16 79 01 30
www.groeneboog.be
Woonzorgcentrum 

De Nootelaer | Keerbergen 
Papestraat 4
3140 Keerbergen 
E info@nootelaer.be
T +32 (0)15 51 68 05
www.nootelaer.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Seniorenresidentie Keerbergen
| Keerbergen
Oude Pastorijweg 22
3140 Keerbergen 
E info@residentiekeerbergen.be
T +32 (0)15 50 98 00
www.residentiekeerbergen.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Dellebron | Kortenaken 
Mounstraat 21
3470 Kortenaken 
E info@wzcdellebron.be
T +32 (0)11 88 89 00
www.wzcdellebron.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf

Sorgvliet | Linter 
Helen – Bosstraat 60
3350 Linter 
E info@sorgvliet.be
T +32 (0)11 70 59 30
www.sorgvliet.be
Woonzorgcentrum

Gildentuin | Londerzeel 
Kloosterstraat 20
1840 Londerzeel 
E info@gildentuin.be 
T +32 (0)52 46 66 05 
www.gildentuin.be 
Woonzorgcentrum

Heydeveld | Opwijk 
Ringlaan 28-30
1745 Opwijk
E info@heydeveld.be 
T +32 (0)52 35 39 00
www.heydeveld.be 
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

De Kouter | Oud-Heverlee 
Kouterstraat 20
3052 Oud-Heverlee
E info@wzzdekouter.be
T +32 (0)16 79 10 00
www.wzzdekouter.be
Woonzorgcentrum
Dagverzorgingscentrum

Damiaan | Tremelo 
Pater Damiaanstraat 39
3130 Tremelo
E info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Dagverzorgingscentrum
Leeféénheid jongdementie
Afdeling Psychogeriatrie

Wijgmaalbroek | Wijgmaal 
Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal 
E info@wijgmaalbroek.be 
T +32 (0)16 67 69 00
www.wijgmaalbroek.be 
Woonzorgcentrum

Oase | Wolvertem 
Tramlaan 14
1861 Wolvertem 
E info@wzcoase.be 
T +32 (0)2 269 03 72 
www.wzcoase.be 
Woonzorgcentrum

Provincie Vlaams-Brabant
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Provincie Oost-Vlaanderen



83

De Mouterij | Aalst 
Nieuwbeekstraat 30
9300 Aalst 
E info@campusdemouterij.be
T +32 (0)53 60 10 00
www.campusdemouterij.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf

De Pastorij | Denderhoutem 
Pastorijweg 2
9450 Denderhoutem 
E info@zorgdorpdepastorij.be
T +32 (0)53 39 10 00
www.zorgdorpdepastorij.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Kasteelhof | Dendermonde
Steenweg van Aalst 110
9200 Dendermonde 
E info@wzckasteelhof.be
T +32 (0)52 22 19 75
www.wzckasteelhof.be
Woonzorgcentrum

Ramen & Poel | Gent
Poel 14
9000 Gent
E info@ramenenpoel.be 
T +32 (0)9 223 09 09
www.ramenenpoel.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf

De Vlaamse Ardennen  
| Horebeke
Kromstraat 5
9667 Horebeke
E info@wzcvlaamseardennen.be 
T +32 (0)55 48 02 11
www.wzcvlaamseardennen.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Groendorp | Horebeke 
Dorpstraat 14 b
9667 Horebeke 
E info@groendorp.be
T +32 (0)55 23 18 00
www.groendorp.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Helianthus | Melle 
Brusselsesteenweg 322a
9090 Melle 
E info@wzchelianthus.be
T +32 (0)9 252 55 52
www.wzchelianthus.be
Woonzorgcentrum

Vlashof | Stekene 
Sparrenhofdreef 1B
9190 Stekene
E info@wzcvlashof.be
T +32 (0)3 722 67 75
www.vlashof.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling

Het Prieelshof
| Oordegem - Lede 
Dokter Prieelslaan 24
9340 Oordegem - Lede 
E info@wzcprieelshof.be
T +32 (0)9 337 07 00
www.wzcprieelshof.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf
Herstelverblijf

Ennea | Sint Niklaas 
Lepelhoekstraat 19
9100 Sint Niklaas 
E info@ennea.be
T +32 (0)3 777 26 22
www.ennea.be
Woonzorgcentrum

Bruggenpark | Zottegem 
Bruggenhoek 36
9620 Zottegem 
E info@wzcbruggenpark.be
T +32 (0)9 360 69 78
www.wzcbruggenpark.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Provincie Oost-Vlaanderen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Wielant | Anzegem 
Schellebellestraat 8
8570 Anzegem 
E info@wzcwielant.be
T +32 (0)56 78 29 99
www.wzcwielant.be
Woonzorgcentrum

Hof Demeersseman | Ichtegem
Melkerijstraat 28
8480 Ichtegem 
E info@hofdemeersseman.be
T +32 (0)51 65 04 00
www.hofdemeersseman.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

‘t Hoge | Kortrijk
t Hoge 57
8500 Kortrijk
E info@wzcthoge.be
T +32 (0)56 21 85 34
www.wzcthoge.be
Woonzorgcentrum

Provincie West-Vlaanderen
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Waar kan u bij ons komen wonen  
in een woonzorgcentrum in het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Tuinen van Herinnering
| Anderlecht
Lenniksebaan 792
1070 Anderlecht
E info@jardinsdelamemoire.be
T +32 (0)2 522 02 02
www. jardinsdelamemoire.be
Woonzorgcentrum 
gespecialiseerd in
cognitieve aandoeningen
Leef-éénheid jongdementie

Exclusiv | Evere
J.B. Desmethstraat 50
1140 Evere
E info@resexclusiv.be
T +32 (0)2 240 25 11
www.resexclusiv.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf

De Twee Parken | Jette
Duysburghstraat 21
1090 Jette
E info@aux2parcs.be
T +32 (0)2 475 40 80
www.aux2parcs.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf

Maison Saint-Ignace | Laken
Limalaan 20
1020 Laken
E info@saintignace.be
T +32 (0)2 474 16 11
www.saintignace.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling

Saphir | Laken
Eliane Vogel-Polskystraat 20
1020 Laken
E info@saphir.be
T +32 (0)2 882 27 80
www.saphir.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf

Romana | Laken 
Robijnstraat 7
1020 Laken
E info@romana.be
T +32 (0)2 478 01 01
www.romana.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf
Beschermde afdeling

Arcus | Sint-Agatha-Berchem
Gentsesteenweg 1050 
1082 Sint-Agatha-Berchem
E info@arcusbru.be
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be
Psycho-geriatrisch 
woonzorgcentrum 
Dagverzorgingscentrum
Tijdelijk verblijf
Lokaal dienstencentrum

Mélopée | Sint-Jans-Molenbeek
Mélopéestraat 50 
1080 Sint-Jans-Molenbeek
E info@senioriemelopee.be
T +32 (0)2 410 51 01
www.senioriemelopee.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf

Paloke | Sint-Jans-Molenbeek
Palokestraat 40 
1080 Sint-Jans-Molenbeek
E info@respaloke.be
T +32 (0)2 524 10 09
www.respaloke.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf 

Van Zande
| Sint-Jans-Molenbeek
Gentsesteenweg 645
1080 Sint-Jans-Molenbeek
E info@vanzande.be
T +32 (0)2 482 08 80
www.vanzande.be
Woonzorgcentrum
Tijdelijk verblijf

Les Pléiades
| Sint-Lambrechts-Woluwe
Plejadenlaan 19 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
E info@lespleiades.be
T +32 (0)2 777 51 11
www.lespleiades.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Tijdelijk verblijf 

Bellevue | Vorst
Koningslaan 157
1190 Vorst
E info@resbellevue.be
T +32 (0)2 533 01 00
www.resbellevue.be
Woonzorgcentrum

Ter Kameren
| Watermaal Bosvoorde 
Terhulpsesteenweg 169 
1170 Watermaal Bosvoorde 
E info@tklc.be
T +32 (0)2 663 12 11
www.tklc.be
Woonzorgcentrum
Psychogeriatrisch 
woonzorgcentrum

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Waar kan u bij ons komen wonen  
in een woonzorgcentrum in Wallonië?
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Provincie Waals-Brabant
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Le Colvert | Céroux-Mousty
Rue Chapelle Notre-Dame 10
1341 Céroux-Mousty 
E info@lecolvert.be
+32 (0)10 62 05 11
www.lecolvert.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Les Sittelles | Chastre
Route Provinciale 121
1450 Chastre
E info@lessittelles.be
+32 (0)10 65 48 00
www.lessittelles.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Le Parc | Nivelles
Avenue du Monde 23
1400 Nivelles
E info@residenceduparc.be
+32 (0)67 88 78 00
www.residenceduparc.be
Woonzorgcentrum

Au Bon Vieux Temps
| Mont-Saint-Guibert
Rue de Corbais 18, 
1435 Mont-Saint-Guibert
E info@aubonvieuxtemps.be
+32 (0)10 65 91 17
www.aubonvieuxtemps.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Kortverblijf 
Assistentiewoningen

Le Chenoy | Ottignies
Avenue des Combattants 93 
1340 Ottignies
E info@lechenoy.be
+32 (0)10 41 07 87
www.lechenoy.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Le Plateau | Wavre
Chaussee d’Ottembourg 221 
1300 Wavre
E info@residenceduplateau.be
+32 (0)10 22 60 56
www.residenceduplateau.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Kortverblijf 
Assistentiewoningen

Provincie Waals-Brabant

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Les Récollets | Buvrinnes
Rue de Merbes 333
7133 Buvrinnes
E info@lesrecollets.be
+32 (0)64 33 33 18
www.lesrecollets.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Le Progrès | Haine-Saint-Paul
Chaussée de Jolimont 88 
7100 Haine-Saint-Paul
E info@leprogres.be
+32 (0)64 23 27 00
www.leprogres.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Héris | Soignies
Rue de la Granitière Hanuise 45 
7060 Soignies
E info@residenceheris.be
+32 (0)67 63 74 93
www.residenceheris.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Les Jours Heureux | Lodelinsart
Rue Jules Destrée 89
6042 Lodelinsart
E info@residencelesjoursheureux.be
+32 (0)71 28 68 68
www.residencelesjoursheureux.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

La Tramontane | Marcinelles
Avenue Eugéne Mascaux 710 
6001 Marcinelles
E info@latramontane2.be
+32 (0)71 47 21 91
www.latramontane2.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Les Jardins D’Astrid | Maurage
rue Reine Astrid 236
7110 Maurage
E info@lesjardinsdastrid.be
+32 (0)64 66 28 65
www.lesjardinsdastrid.be
Woonzorgcentrum
Beschermde afdeling
Kortverblijf 

Clos de la Rivelaine  
| Montignies-Sur-Sambre
Rue de Molettes 39 
6061 Montignies-Sur-Sambre
E info@closdelarivelaine.be
+32 (0)71 49 68 00
www.closdelarivelaine.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Seigneurie du Val | Mouscron
Rue du Congo 52
7700 Mouscron
E info@seigneurieduval.be
+32 (0)56 34 42 20
www.seigneurieduval.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

L’Arche de vie | Ransart
Rue Charbonnel 115A
6043 Ransart
E info@larchedevie.be
+32 (0)71 37 01 49
www.larchedevie.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Provincie Henegouwen
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Les Charmilles | Auvelais
Rue d’Éghezée 54
5060 Auvelais
E info@lescharmilles.be
+32 (0)71 26 61 90
www.lescharmilles.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Le Richemont | Bioul-Anhée
Rue L’Enclos 13
5537 Bioul-Anhée
E info@lerichemont.be
+32 (0)71 79 70 00
www.lerichemont.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Ry du Chevreuil | Éghezée
Rue de Rhion 4
5310 Éghezée
E info@ryduchevreuil.be
+32 (0)81 51 26 56
www.ryduchevreuil.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Le Cocon | Namur
Chaussée de Waterloo 146 
5002 Namur
E info@homebethanie.be
+32 (0)81 73 02 35
www.homebethanie.be
Psychogeriatrisch 
woonzorgcentrum
Kortverblijf 

VII Voyes | Vedrin
Rue des VII Voyes 9
5020 Vedrin
E info@viivoyes.be
+32 (0)81 21 03 13
www.viivoyes.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Provincie Namen

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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L’air du Temps | Chênée
Rue des Haïsses 60
4032 Chênée
E info@resairdutemps.be
+32 (0)4 367 17 57
www.resairdutemps.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Farnientane | Fexhe-Slins
Rue Fosse Botton 19
4458 Fexhe-Slins
E info@farnientane.be
+32 (0)4 289 37 00
www.farnientane.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Claire de vie | Glain
Rue Hubert Goffin 312
4000 Glain
E info@clairedevie.be
+32 (0)4 239 95 40
www.clairedevie.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Les Cheveux D’Argent | Jalhay
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay 
E info@residencelescheveuxdargent.be
+32 (0)87 77 44 20
www.residencelescheveuxdargent.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

La Passerinette | Soumagne
Rue des Deux Tilleuls 69
4630 Soumagne
E info@passerinette.be
+32 (0)4 377 43 92 
www.passerinette.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 
Beschermde afdeling

Château Sous-Bois | Spa
Chemin Sous-Bois
4900 Spa
E info@chateausousbois.be
+32 (0)87 77 02 12
www.chateausousbois.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Le Grand Cerf | Spa
Rue Delhasse 9
4900 Spa
E info@grandcerf.be
+32 (0)87 77 02 83
www.grandcerf.be
Psychogeriatrisch 
woonzorgcentrum

Le Lys | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelelys.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelelys.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Lobelia | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelobelia.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelobelia.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf
Beschermde afdeling

Provincie Luik
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Saint-Charles | Bouillon
Rue des Champs 1
6830 Bouillon
E info@residencesaintcharles.be
+32 (0)61 46 61 58  
www.residencesaintcharles.be
Woonzorgcentrum
Herstelverblijf

Provincie Luxemburg

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Waar kan u bij ons komen wonen 
in een woonzorgcentrum in de 

Duitstalige gemeenschap ?
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Provincie Luik
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Golden Morgen | Lontzen
Ketteniserstrasse 68
4711 Lontzen
E info@goldenmorgen.be
+32 (0)87 55 72 22
www.goldenmorgen.be
Woonzorgcentrum
Kortverblijf 

Provincie Luik

Volg ons
op de sociale media

#incaringhands
#korianbelgium
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Bij ons komen wonen voor 
gespecialiseerde zorg
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Leefgroep voor personen
met jongdementie

In onze gespecialiseerde leefgroepen voor jonge personen met dementie proberen we de 
huiselijke sfeer zo goed mogelijk te benaderen. 

Familie en vrienden zijn steeds welkom om deel te nemen aan het dagelijks leven. Dit doen 
we omdat jonge mensen die dementie hebben meestal goed beseffen dat hun verstandelijk 
vermogen achteruitgaat.

Daarnaast kijken we samen met de naaste omgeving naar de specifieke noden van de 
bewoner om de dagbesteding zinvol en interessant te maken. 

Hiervoor vertrekken we vanuit de vaardigheden van iedere bewoner en zetten we ten volle 
in op stimulatie, eigenwaarde, warmte en begeleiding op maat met het nodige respect 
voor de privacy.

Onze bewoners delen lief en leed met elkaar; zowel gevoelens van verlies en angst als van 
plezier en vriendschap zijn bespreekbaar.

Het grootste gedeelte van het bewonersleven speelt zich af in de gezellige en 
multifunctionele leefruimte die bestaat uit een open keuken waar men samen kookt en een 
zitgedeelte waar er ook internet en een digitale tv voorzien zijn.

Ook hier beschikt iedere bewoner over een privé-kamer met eigen badkamer. 

Damiaan | Tremelo 
info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Tuinen van Herinnering
| Anderlecht
E info@jardinsdelamemoire.be
T +32 (0)2 522 02 02
www. jardinsdelamemoire.be
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Voorzieningen gespecialiseerd 
in psychogeriatrie

Onze voorzieningen Damiaan, Arcus, Ter Kameren, Le Cocon en Le Grand Cerf richten zich 
op personen met psychiatrische en neurologische problemen. Zij bieden doorgedreven 
psychologische zorg aan. 

Hier wonen ouderen die voor een kortere of langdurige periode psychologische 
ondersteuning nodig hebben. 

Zowel onze infrastructuur als onze dagbestedingen zijn hierop gericht.

Ook kan iedere bewoner kiezen tussen een één- of tweepersoonskamer met eigen 
badkamer. 

Damiaan
| Tremelo 
info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Arcus
| Sint-Agatha-Berchem
E info@arcusbru.be
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be

Ter Kameren
| Watermaal Bosvoorde 
E info@tklc.be
T +32 (0)2 663 12 11
www.tklc.be

Le Cocon
| Namur
E info@homebethanie.be
+32 (0)81 73 02 35
www.homebethanie.be

Le Grand Cerf
| Spa
E info@grandcerf.be
+32 (0)87 77 02 83
www.grandcerf.be

RÉSIDENCE PSYCHOGÉRIATRIQUE
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Contactgegevens
Korian België
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Contactgegevens

  Lenniksebaan 792
 1070 Anderlecht
  Borsbeekstraat 11
 2140 Antwerpen
  Sint-Amandsesteenweg 54
 2880 Bornem
  Ursulinenhof 2
 3500 Hasselt

  Busweg 6-8
 3600 Genk
  Schaapdreef 2
 8500 Kortrijk
  Eertberglei 1
 2820 Rijmenam
  Overwinningsstraat 133-135
 2830 Willebroek

  Ursulinenhof  5
   3500 Hasselt
   +32 (0)11 24 66 20

  Overwinningsstraat 133-135
   2830 Willebroek
   +32 (0)3 860 70 10 

  078 15 20 12 (zonaal tarief)
 info@korianhomecare.be.

 www.korianhomecare.be

  www.orthoshopkorian.be 

  + 32 (0)2 808 08 34
 www.curaservices.be

 Mail ons op klantendienst@korian.be

Satenrozen 1B
2550 Kontich

+32 (0)3 443 76 51
www.korian.be
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We hebben altijd  
een oplossing

2022


