
 

 Kortverblijf    

 

“Huize Wieltjesgracht” 

 

Www.wieltjesgracht.be  

Lange Torhoutstraat  29  

8900 Ieper 

Tel.: 057/20 80 71  

Fax: 057/21 95 02 

Dagprijs  

 
De dagprijs bedraagt 54.50 euro.   
 
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in 
de dagprijs: 
remgeld dokter en medicatie 
kinesitherapie  
kapper, pedicure en manicure 
huur kabeltelevisie (12.00 euro /mnd)  
telefoon (aansluiting, abonnement en 
verbruik)  
was persoonlijke kledij(50.00 euro/mnd)  
 
 
Zijn inbegrepen in de dagprijs: 

verzorging  

huur bedmeubilair (aangepast bed en 

nachttafeltje) 

incontinentie en verzorgingsmateriaal 

gebruik bedlinnen 

Inlichtingen en / of  

eventuele aanvraag ... 

Voor verdere inlichtingen of aanvragen kan u 

steeds terecht bij de directie en / of de sociale 

dienst van Huize Wieltjesgracht.   

Bij voorkeur op afspraak  

Dhr. Vieren Marnix: algemeen directeur 

 057/22 69 40  

 marnix.vieren@wieltjesgracht.be 

Mevr. Breyne Els: sociale dienst 

  057/22 69 41 

 els.breyne@wieltjesgracht.be  

 (woensdag afwezig)  

Aanwezig op maandag dinsdag en donderdag 

8u30—12u30 en 13u—15 uur  

Vrijdag van 8u30-12u30 en 13u—16 uur  

 

Algemeen nummer: 057/20 80 71 

 

Of via de website www.kortverblijven.be 

 

   Ligging en bereikbaarheid  

 



Algemene informatie  

Het centrum voor kortverblijf (CKV) heeft als 

doel om  ouderen die nog thuis wonen, geduren-

de een korte periode op te nemen.  Om diverse 

redenen kan een centrum voor kortverblijf tijde-

lijk opvang bieden.  Dit kan zowel ter  ondersteu-

ning van de mantelzorg als wanneer de oudere 

tijdelijk meer zorg nodig heeft omwille van ziekte 

of ongeval, vb. na een opname in het ziekenhuis.   

 

De duur van het verblijf is beperkt in tijd.  Er kan 

een beroep op kortverblijf worden gedaan voor 

een periode van maximum 60 aaneensluitende 

dagen en maximum 90 dagen verspreid over een 

kalenderjaar.     

 

 

Aanbod 

In principe kan elke oudere die geen intensieve me-

dische verzorging behoeft, een beroep doen op het 

CKV.  Omdat de kamers voor kortverblijf zich be-

vinden in het woonzorgcentrum, kan de oudere deel-

nemen aan het normale woon– en leefgebeuren in 

het woonzorgcentrum en rekenen op dezelfde zorg-

garantie als bewoners van het woonzorgcentrum.  

Huize Wieltjesgracht beschikt over drie kamers kort-

verblijf.   

 

Op elk moment van de dag kan de bewoner beroep 

doen op verpleegkundige zorgen, ook ’s nachts.  On-

der de leiding van de hoofdverpleegkundige staan 

verpleegkundigen en verzorgende borg voor een op-

timale en bewonersgerichte zorgverlening.  In functie 

van de mogelijkheden van de bewoners wordt de 

meest passende zorg gegeven.   

 

Aanvullend op de verzorging staat de kinesitherapeut 

dagelijks klaar voor de nodige bewegingsactiviteit.   

 

Daarnaast zorgen de ergotherapeuten en de  

animatrices in samenwerking met vrijwilligers voor 

een uitgebreid animatieaanbod (bingo, knutselen, 

koken, kaarten, petanque, kwis, gezelschapsspel, 

wandeling, film …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het keukenpersoneel bereidt elke dag opnieuw 

een lekkere en gevarieerde maaltijd. Indien nodig 

kan er een dieet voorzien worden.   

  
Ten allen tijde kan de bewoner bezoek van fami-

lie, vrienden of kennissen ontvangen.  Dankzij on-

ze vrijwilligers kunnen we iedere namiddag de 

deuren van de cafetaria openen.    
 

Voor het ontslag uit kortverblijf worden de nodige 

afspraken gemaakt met de gebruiker, de mantel-

zorger en/of de thuiszorgdiensten om de conti-

nuïteit van de zorg in het thuismilieu van de oude-

re te verzekeren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


