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DAGVERZORGINGSCENTRUM H. HART 



Het dagverzorgingscentrum H. Hart is gelegen op het gelijkvloers van de   

gebouwen van het zorghotel H. Hart. We beschikken over 2 aparte lokalen 

waardoor we in de mogelijkheid zijn om een groep te vormen met            

personen met dementie en een groep met bezoekers met een fysische 

zorgbehoefte. Op die manier kunnen we onze begeleiding specifieker     

aanpassen aan de noden van de bezoeker.  

Voor de opstart wordt samen met de zorgvrager/mantelzorger besproken 

welke leefgroep het meest geschikt is. 

 

 

Met het dagverzorgingscentrum richten wij ons tot senioren die nog thuis 

wonen maar overdag nood hebben aan toezicht en/of begeleiding in het 

dagelijks leven. Een van onze voornaamste doelen is het ondersteunen en 

ontlasten van de mantelzorger in de dagelijkse zorg. Daarnaast willen wij 

ook alleenstaande senioren ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. 

 

 

Het dagverzorgingscentrum H. Hart is elke dag open van 8u tot 17u, ook    

tijdens het weekend en op feestdagen. Het dagverzorgingscentrum is enkel 

gesloten op Pasen, Pinksteren, Kerstmis en Nieuwjaar. 

De coördinator zal met u bespreken welke en hoeveel dagen u of uw        

familielid naar het dagcentrum wenst te komen. 

 

 

Onder leiding van de coördinator Delfien Meersschaert biedt een professio-

neel team opvang en begeleiding. Zij bieden niet alleen verpleegkundige 

en verzorgende hulpverlening, maar zorgen ook voor een zinvolle invulling 

van de dag van elk van onze bezoekers. 

Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers zich op hun gemak voelen bij 

ons en proberen hen een huislijk gevoel te geven door zoveel als mogelijk 

de gewoonlijke dagelijkse activiteiten te doen. In de voor– en namiddag 

doen wij daarnaast een aanbod naar onze bezoekers die zoveel mogelijk 

aansluit bij hun interesses. Dit kan gaan van koken naar volksspelen, een   

uitstap, … De bezoeker is telkens vrij om hierbij aan te sluiten.  

DOELGROEP 

OPENINGSUREN 

WERKING 



 

 

Bij ernstigere gezondheidsproblemen wordt er een beroep gedaan op uw 

vertrouwde huisarts. Vooraleer contact op te nemen zal er indien mogelijk 

met u en/of familie worden overlegd. 

 

 

 

Iedere leefgroep beschikt over een leefruimte waar alle activiteiten       

doorgaan. Daarnaast is er telkens een ingerichte keuken waar kan gekookt 

en gebakken worden. Om onze bezoekers comfortabel te kunnen laten rus-

ten, voorzien wij in voldoende relaxzetels. 

 

Ook de ruimere accommodatie van het zorghotel mag gebruikt worden 

door onze bezoekers. Er mag gebruik gemaakt worden van de cafetaria en 

de kapel. Er kan een bezoek gepland worden aan de kinesist, de logope-

dist, het kapsalon en het schoonheidssalon voor een pedicure of een ande-

re schoonheidsbehandeling. 

 

 

Voor een volle dag: 14,81€ (inclusief maaltijd). 

 

Voor het vervoer naar het dagverzorgingscentrum hebt u de keuze om dit 

zelf te organiseren of gebruik te maken van onze vervoerdienst. Voor een rit 

betaalt u bij ons 0,50€ per kilometer berekend op de werkelijke afstand     

tussen het dagverzorgingscentrum en uw woonplaats met een minimum 

bedrag van 3,50€ per enkele rit. 

 

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij de gebruiker aangesloten is, wordt 

door die mutualiteit een tegemoetkoming toegekend in de dagprijs. Voor 

zwaar zorgbehoevende personen (vanaf score B op de Katz-schaal) is er 

ook een tussenkomst in de vervoerskosten door de mutualiteit. 
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BIJKOMENDE ONDERSTEUNING DOOR             

DE DIENSTEN VAN DE ZORGGROEP H. HART 

De Zorggroep H. Hart organiseert heel wat diensten die ondersteuning      

bieden in de thuissituatie. U kan dan ook beroep doen op onze                

thuisverpleging, onze gezinszorg en onze dienst aangepast vervoer. Indien u 

een opvang zoekt in kortverblijf, kan u terecht binnen het Zorghotel H. Hart. 

In ons restaurant Buda Kitchen in Budalys kan iedereen terecht voor een 

warme maaltijd of een take-away maaltijd in Alta. 

 

 

Dagverzorgingscentrum 

tel.: 056/ 321 081 

e-mail: dvc@h-hart.be 

 

Coördinator: Delfien Meersschaert 

tel.: 056/321 093 

e-mail: delfien.meersschaert@h-hart.be 

INLICHTINGEN 


