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“Don’t try to tell the 
customer what he 

wants.  
If you want to be 
smart, be smart 

 in the shower. Then 
get out, 

go to work, 
 and serve  

the customer!’’ 
 

- Gene Buckley 

Centrum  
voor  
ORIËNTEREND 
kortverblijf 

Naast het fysieke bewegen, worden 
ook de cognitieve functies (geheugen, 
redeneringsvermogen, planning,…) 
getraind. Hier worden ook allerlei 
hulpmiddelen aangeboden. Er wordt 
een training op maat uitgewerkt 
waardoor men deze hulpmiddelen 
optimaal zal kunnen gebruiken in de 
thuissituatie. 
 
Wanneer het bewegen niet langer 
kan, komt het beleven centraal te 
staan door onder andere gepaste ma-
terialen in te zetten zoals een schom-
melstoel, verwarmd waterbed, re-
laxatiezetels, warmtelamp, …  
Dit alles gebeurt in een kleine over-
zichtelijke groep: want  
“samen bewegen, doet bewegen”.  
 

         Praktisch  
 

• maximum verblijf van 2 maanden per 
kalenderjaar;  

 
• De kostprijs van het oriënterend 

kortverblijf is hetzelfde als de dagprijs 
voor een verblijf in het woonzorgcen-
trum (september 2021: 55,-euro/dag). 
Zie de website voor de meest actuele 
dagprijs. Er is een tussenkomst van de 
mutualiteit. 

 
• Uw verblijfskamer  is volledig ingericht. 

U moet enkel uw persoonlijke kleding 
meebrengen.  

 

Woonzorgcentrum  
 

Eyckendael 
 

Riemst  



 
(Oriënterend) kortverblijf  

 
Naast het klassieke kortverblijf, dat 
bestemd is om de mantelzorger te ontlas-
ten, heeft WZC Eyckendael ook een bijzon-
dere erkenning voor ‘oriënterend 
kortverblijf’.  
 
Hier ligt de focus op ‘oriëntatie’: wij gaan 
samen op zoek naar hoe het straks (thuis) 
verder kan.  

        Een ondersteuningsplan   
 
Tijdens uw verblijf  wordt u intens opge-
volgd door een multidisciplinair team 
(verpleegkundigen, paramedici, psy-
choloog). Zij maken een zorg– en onder-
steuningsplan op en bekijken welke voor-
waarden vervuld moeten zijn om thuis te-
rug verder te kunnen.  
 
Wij drukken dus even de pauzeknop in om 
zo voor u de best mogelijke oplossing te 
vinden. Bij voorkeur betekent dit ‘terug 
naar huis’, misschien met een passende om-
kadering, extra hulpmiddelen,….  Als dit niet 
meer lukt dan worden andere opties voor-
bereid: een dagcentrum, een andere voor-
ziening of woonvorm (bv. assistentiewo-
ning).  
 
Dit alles gebeurt in samenspraak met de 
thuiszorgdiensten die u mogelijk reeds ge-
bruikt.  

 
Een aangenaam verblijf  

 
In het centrum voor orïenterend kortverblijf 
verblijft u samen met andere gebruikers op 
de afdeling Waterburcht.  Alle comfort is op 
uw kamer voorzien.    
 
Wij zorgen voor een aangenaam verblijf. Zo 
kan u aansluiten bij de vrijetijdsactiviteiten 
die voor alle bewoners worden aangebo-
den. Daarbovenop wordt er tevens ingezet 
op een apart programma voor de  
gebruikers van het oriënterend kortverblijf. 

 
Ons BBO programma  
Tijdens uw verblijf zetten wij ook sterk in 
op  ons “Beweeg– Beleef- en  
Ontmoetprogramma” (BBO).  
 
Onze therapeuten ( kinesitherapeuten, 
muziektherapeute, ergotherapeuten) or-
ganiseren groepsgerichte activiteiten 
waarbij bewegen en beleven centraal 
staan.  Het bewegingsprogramma is op-
gesteld uit oefeningen die inspelen op 
kracht, uithouding, balans, beweeglijk-
heid en fijne motoriek.  
 
 

Woont u nog thuis en wordt dit 
voor u steeds moeilijker ?  
 
Bent u plots op de sukkel  of valt u 
regelmatig?  
 
Komt u pas uit het ziekenhuis  en 
voelt u zich nog niet volledig her-
steld?  
 
Hapert uw geheugen?  
 
Heeft u nood aan zorg(advies)?  
 
 
DAN IS HET ORIËNTEREND 
KORTVERBLIJF VOOR U BESTEMD 


