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1. Historiek
De Ceder, een prachtige
naaldboom
die
soms
gigantische afmetingen kan
aannemen,
staat
van
oudsher voor grootsheid,
voornaamheid
en
onsterfelijkheid.
Vele exemplaren van de
‘Ceder Atlantica’ of de
blauwe atlasceder groeien in
het park van het domein
‘Hess-de Lilez’. Deze prachtbomen die 30 tot 40 meter
hoog
kunnen
worden,
kunnen een hoge ouderdom
bereiken. Onder de brede
takken van de Ceder vindt
men schaduw, lucht en rust. Hier kan men terug op adem komen.
Deze symboliek ligt aan de basis van de keuze ‘De Ceder’ als
naam van het Beersels woonzorgcentrum, woningencomplex en
dienstencentrum, gelegen in het domein ‘Hess-de Lilez’.
Het woonzorgcentrum ‘De Ceder’ heeft zijn ontstaan te danken
aan de schenking en laatste wilsbeschikking van mevrouw Hessde Lilez ten gunste van het gemeentebestuur van Beersel. De
gemeente trad op als bouwheer en het O.C.M.W. zorgt voor de
uitbating.
Het woonzorgcentrum beschikt over 60 kamers, 30 woningen en
een dienstencentrum.

2.Onze opdracht als woonzorgcentrum
Wij bieden een woon- en zorgomgeving aan onze bewoners. Dit
realiseren we in een aangenaam, net decor met lekkere
huisbereide maaltijden en technische ondersteuning.
We houden rekening met het unieke in elk van onze bewoners.
We streven naar warme zorgen met respect voor de levensvisie
en de wensen voor hun levenseinde.
De bewoners en hun familie, de
zorgenverstrekkers zijn onze partners.
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Als team werken wij, personeelsleden aan onszelf om de
kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Wij werken, als openbare Nederlandstalige instelling, in open
communicatie met de omgeving.

3.Het gebouw
Het gebouw beschikt over 59 kamers waarvan 10 op het
gelijkvloers, 24 op de eerste verdieping en 25 op de tweede
verdieping. Er zijn zowel eenpersoonskamers als koppelkamers.
Op het gelijkvloers bevindt zich het salon met televisie, de
vergaderzaal, het restaurant, de wasserette, de cafetaria, het
kinesitherapielokaal en het kapper- en pedicurelokaal.
Op elke verdieping is een centrale badkamer.
Elke verdieping is bereikbaar met liften of met de trap. De trap is
beveiligd met een codeslot net zoals de buitendeuren.
In onze volledig omheinde tuin kan men ten volle genieten van
de rust, van allerlei kleurrijke en geurende planten, van bloemen
en van onze huisdieren.

4.De kamers
De kamer is opgedeeld in twee gedeelten:
- De woon- en slaapkamer
- Een sanitaire ruimte met een toilet en wastafel
De woonkamer is volledig uitgerust met een bed, een hang- en
legkast, een linnenmand, een nachtkastje, een tafel, een stoel
met lage rugleuning, een stoel met hoge rugleuning, een TVkast, een televisietoestel en een telefoon.
Indien gewenst kan de bewoner de kamer verder gezellig
inrichten met enkele eigen meubels. Het is ook mogelijk om een
eigen koelkast te plaatsen. Om begrijpelijke redenen worden ze
vooraf aan een controle onderworpen.
Elke kamer heeft eveneens een elektrisch bedienbare zonwering
en een draagbaar en vast oproepsysteem.

5.Prijzen – 20.04.2022
Beerselaar
€ 61,22*

Niet-Beerselaar
€ 70,72*

Gewone kamer
per dag per persoon
kamer met grote
€ 63,56*
€ 73,10*
oppervlakte of balkon
per dag per persoon
Tweede persoon op
€ 33,59*
€ 33,70*
grote kamer per dag
per persoon
*De prijzen worden jaarlijks aangepast aan de index.

In deze prijs is inbegrepen:
- huur van de kamer met uitrusting
- aansluiting en verbruik van water, elektriciteit, verwarming
en alle taksen die hiermee samenhangen (huisvuilbelasting,
milieuheffing oppervlaktewaters, lozingstaksen,...)

- aansluiting en het abonnement van de kabelaansluiting en de
huur van het televisietoestel. Wie digitaal wil kijken, kan zelf
een decoder + abonnement aanvragen bij Telenet.
- het poetsen van de kamers en de gemeenschappelijke
lokalen
- alle onderhoud, herstellingen en vernieuwingen aan de kamer
die het gevolg zijn van een normaal gebruik door de bewoner
- het ophangen en reinigen van brandvrije gordijnen aan de
vensters
- het leveren, wassen en herstellen van het bedlinnen
- alle maaltijden (ontbijt, middagmaal en avondmaal) op basis
van een keuzemenu
- alle medisch verantwoorde dieetmaaltijden
- alle zorgen 24u/24u door verpleegkundig en zorgkundig
personeel
- incontinentiemateriaal
- gebruik internet via wifi
- aansluitingskosten van een rechtstreekse telefoonlijn in elke
kamer,
- huur van een aangepast toestel, abonnementsgeld en alle
inkomende gesprekken
- brandverzekering voor het gebouw en de inboedel van de
kamer
- dagelijkse animatie
- kinesitherapie voor bewoners van het woonzorgcentrum met
een bijkomende erkenning
In deze prijs is NIET inbegrepen:
- doktersbezoeken
- medicijnen
- kapper
- pedicure
- kinesitherapie voor de andere bewoners
- was persoonlijk linnen*
- telefoongesprekken (uitgaande communicatie)

-

familiale verzekering
bijvoeding zoals Fortimel en Cubitan
aankopen rijdend winkeltje
consumpties cafetaria

* persoonlijk linnen kan worden meegegeven aan een
professionele wasserij of door de familie worden gedaan.

6.De dagelijkse zorg
De dagelijkse zorg van de bewoners gebeurt door een ploeg van
verpleegkundigen en zorgkundigen onder leiding van de
hoofdverpleegkundige. Het team biedt de bewoners een
permanente en deskundige verzorging, wat in nauw overleg
gebeurt met de huisarts en familie.
Zij bieden, indien je dit niet zelfstandig meer kan, hulp bij het
ochtendtoilet, wekelijks bad of douche, toiletbezoek,
maaltijdbegeleiding,
avondtoilet,….
Zij
bewaren
je
geneesmiddelen in het verpleeglokaal en verdelen deze op vaste
tijdstippen.
Ze volgen jouw gezondheid op en hebben een luisterend oor
voor je wensen.

7. De huisarts
Het staat je vrij om een beroep te doen op de huisarts van jouw
keuze.
Het verplegend en verzorgend personeel overlegt met de
behandelende huisarts en voert de medische opdrachten inzake
medicatie, bloedafname, verzorging, hospitalisatie, …
nauwgezet uit. Hierbij worden ook de paramedische
medewerkers zoals kinesitherapeut, ergotherapeut, betrokken.
Onze coördinerend arts, dokter Luyckfasseel, heeft in De Ceder
een adviserende en medisch-organisatorische opdracht.

8. Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorgverlening die we bieden aan bewoners
die niet langer op genezende behandelingen reageren. Wie
ongeneeslijk ziek is, heeft recht op een goede pijnbehandeling,
het onder controle brengen van lichamelijke ongemakken en een
goede psychologische, sociale en spirituele ondersteuning.
Palliatieve zorg is er op gericht de levenskwaliteit te waarborgen.
Palliatieve zorg is verschillend van terminale zorg. Je bent niet
noodzakelijk in de terminale fase van je ziekte wanneer je
palliatieve zorgen krijgt.
Tijdens de omgang, verzorging en behandeling van onze
bewoners houden we rekening met hun levensvisie en hun
wensen rond het levenseinde. Hiervoor is het belangrijk dat wij
vooraf goed weten wat de bewoner wil, voor wanneer hij het zelf
niet meer zou kunnen zeggen. Zo kan je vooraf bepalen dat je in
een bepaalde situatie geen ziekenhuisopname, reanimatie of
bepaalde medicatie meer wil, euthanasie wenst , enz. Je kan
laten weten of je in de laatste levensfase wil dat je familie blijft
waken en overnachten en of je al dan niet een ziekenzalving
wenst. Je kan o.a. ook reeds beslissen of je na je overlijden een
begraving of crematie wenst.

9. Kapper en pedicure
Na afspraak aan het onthaal kan je je haar of je voeten laten
verzorgen bij één van onze kappers of pedicures. De kosten
hiervan worden aangerekend via de maandelijkse factuur.

10.De maaltijden
De kok stelt een evenwichtig en gevarieerd menu samen.
Bewoners die een specifiek dieet volgen of bepaalde dingen niet
lusten, krijgen aangepaste maaltijden. Alle maaltijden worden
dagelijks vers bereid.

Het ontbijt wordt op de kamer geserveerd. Het middagmaal en
het avondmaal worden in het restaurant opgediend waar
iedereen een vaste plaats heeft.

11.De poets- en hoteldienst
De poets- en hoteldienst zorgt er voor dat het woonzorgcentrum
steeds netjes is. De kamers, gangen en gemeenschappelijke
ruimten worden dagelijks opgefrist. Daarom is het belangrijk dat
de kamer onderhoudsvriendelijk ingericht is. Op regelmatige
tijdstippen gebeurt er een grondig onderhoud van alle kamers en
gemeenschappelijke ruimten.
De hoteldienst bedeelt ook dagelijks de post en begeleidt de
bewoners bij het invullen van hun keuzemenu, indien gewenst.

12.De technische dienst
Deze dienst staat in voor herstellingen, controles in het gebouw,
kleine herstellingen of klusjes in de kamers.

13.De kinesitherapie
Het doel van de kinesitherapie is de zelfstandigheid van
bewoners en hun mobiliteit op peil te houden, te verbeteren of te
herstellen. Zij staan in voor de individuele behandelingen, de
groepsgymnastiek en het aanbieden van de nodige
hulpmiddelen.
Er zijn twee categorieën in het woonzorgcentrum: het
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning en het
woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning. De categorie
wordt toegekend op basis van de Katz-schaal. De Katz-schaal
geeft een score op het al dan niet zelfstandig kunnen wassen,
kleden, naar toilet gaan, zich verplaatsen, oriëntatie in tijd en
ruimte … Aan de hand van deze score zullen bepaalde zorgen
terugbetaald worden en/of mogelijk gemaakt.

De bewoners die een hoge score hebben, en dus minder
zelfstandig zijn, vallen onder het woonzorgcentrum met
bijkomende erkenning. Kinesitherapie is inbegrepen in de
ligdagprijs..

14.De animatie
Binnen de activiteitenplanning proberen de animatoren er voor
te zorgen dat elke bewoner op de één of andere manier
betrokken wordt bij de animatie hetzij bij groepsactiviteiten
(zitpetanque, quiz, uitstap, knutselen, koken, ontspanningsnamiddagen, verjaardagsfeest,…) hetzij bij individuele
activiteiten (snoezelbad, snoezelnamiddag, handverzorging,
wandelen, gesprek met vrijwilliger, maaltijdbegeleiding,
aromatherapie, individuele wensen vb. kaarten schrijven…).
In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met
suggesties van de bewoners zelf en zorgen zij er voor dat er ook
regelmatig een stukje buitenwereld naar binnen gebracht wordt
(bezoek scholen, optredens van koren, artiesten, …).
Elke weekdag zijn er in de voor- en namiddag één of meerdere
activiteiten. Deze activiteiten zijn volledig vrijblijvend.
Bovendien staat het animatieteam in voor de huiselijkheid en de
versiering binnen het woonzorgcentrum.
Elke drie maanden is er een gebruikersraad en éénmaal per jaar
een familieraad.
Elke zondag is er om 10u45 een gebedsviering in de cafetaria.

15.De cafetaria
De cafetaria is elke weekdag open van 14u30 tot 16u30. De
cafetaria wordt grotendeels uitgebaat door vrijwilligers.
Consumpties van de bewoners in de cafetaria kunnen verrekend
worden op de maandelijkse factuur of kunnen cash betaald
worden.

16.Het rijdend winkeltje
Elke twee weken komt op woensdag een rijdend winkeltje langs
bij de bewoners op hun kamer. Hier kan men zeep, snoep,
chocolade, kousen… kopen. Deze aankopen worden verrekend
op de maandelijkse factuur.

17. Het onthaal en administratie
De facturatie wordt maandelijks opgemaakt door de administratie
en bij het begin van de maand opgestuurd of meegegeven aan
de bewoner of aan de familie.
Aan het onthaal kan men terecht voor allerlei informatie en voor
de afspraken bij de kapper en de pedicure.
Er is geen vast bezoekuur maar we rekenen wel op ieders
verantwoordelijkheid zodat de rust van de bewoners kan
verzekerd worden. De buitendeuren sluiten om 20:00.
Bewoners die op uitstap gaan melden dit aan het onthaal en
vullen het afwezigheidsregister in.

18.Hoe inschrijven?
“Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens” luidt het gezegde. Op
een bepaald moment in je leven echter besef je dat thuiszorg,
ongeacht de mogelijke hulp- en dienstverlening, niet meer
haalbaar is en overweeg je de stap te zetten naar een
woonzorgcentrum.
Aangezien de vraag naar opnames het aanbod overstijgt wordt
voor het woonzorgcentrum, net als voor de assistentiewoningen,
met wachtlijsten gewerkt, telkens een actieve en een passieve
lijst.
Voor inlichtingen over de inschrijvingsvoorwaarden mail je naar
deceder@ocmwbeersel.be of bel je naar de deskundige sociale
zaken van het woonzorgcentrum De Ceder op 02 334 99 01.

Hoe dien je een aanvraag in ?
Inschrijven kan elektronische via het e-loket van de gemeente:
https://www.beersel.be/eloketdetail/80/wachtlijst-wzc-de-ceder--inschrijvingsformulier of de kandidaat-bewoner of zijn
vertegenwoordiger maakt een afspraak met de deskundige
sociale zaken van het woonzorgcentrum. Dat kan telefonisch op
nummer
02
334
99
01
of
per
mail
naar
deceder@ocmwbeersel.be.
Na inschrijving op een wachtlijst krijgt de kandidaat-bewoner een
schriftelijke bevestiging van inschrijving per brief of per mail. De
datum van de aanvraag geldt als inschrijvingsdatum.

19.Nuttige telefoonnummers
Voor thuiszorg en financiële vragen bel je naar het O.C.M.W. van
Beersel op 02 356 73 18 (enkel in de voormiddag).
Voor een rondleiding in het woonzorgcentrum maak je een
afspraak met de deskundige sociale zaken op 02 334 99 01.
Heb je toch nog vragen:
bel dan naar 02 334 99 00,
mail naar deceder@ocmwbeersel.be
of bezoek onze website www.wzcdeceder.be.

