Zorgverblijven
Een tijdelijk verblijf in een hersteltehuis kan nuttig zijn om op krachten te komen na
een verblijf in het ziekenhuis of na een zware ziekte. Kies je voor een van onze erkende
partnerinstellingen uit deze brochure, dan krijg je, onder bepaalde voorwaarden, een
tegemoetkoming in de verblijfskosten van jezelf en van je begeleider.

Categorie A

Opvang van licht tot matig zorgbehoevenden
Herstelverblijf Salvator
Ekkelgaarden 17-23
3500 Hasselt
T. 011 77 96 13
info@salvatormundi.be

Residentie Twee Poorten
Raeymaeckersvest 30
3300 Tienen
T. 016 76 89 00
info@residentietweepoorten.be
www.vulpia.be/woonzorgcentra/
residentie-twee-poorten-tienen

Het Moutershof
Zep 7
1861 Meise
T. 02 899 64 00
info@moutershof.be
www.moutershof.be

Residentie De Linde
Abeelstraat 77
2800 Mechelen
T. 015 43 07 07
marleen.cop@residentiedelinde.be
www.vulpia.be/woonzorgcentra/
de-linde-mechelen

Aquamarijn
Binnenpad 4
2460 Kasterlee
T. 014 28 14 00
info@aquamarijn-kasterlee.be
www.aquamarijn-kasterlee.be

In dit herstelverblijf kunnen klanten van alle leef
tijden terecht die na hun ontslag uit het ziekenhuis
nog niet dadelijk naar huis kunnen en geen gespe
cialiseerde zorg of intensief medisch toezicht meer
nodig hebben. U krijgt er verzorging, herstel en bij
stand. In bepaalde gevallen kan u ook een begelei
der meebrengen naar het herstelverblijf.
Een nauwe samenwerking met alle betrokken par
tijen is dus van groot belang: thuisverpleging, man
telzorgers, kinesist, ... Ook de huisarts speelt een
cruciale rol bij het ontslag van de cliënt en wordt
constant op de hoogte gehouden.

Deze grote residentie met 127 kamers is gelegen
in Tienen. Er wordt een brede waaier aan dien
sten voorzien en geïndividualiseerde animatie. Alle
kamers zijn voorzien van alle comfort en aangepast
aan personen met een zorgnood. Dit uitzonderlijk
comfort wordt doorgetrokken in heel het gebouw
en er wordt in detail aan de noden en wensen van
ouderen en zorgbehoevenden gedacht.

In het Moutershof kan u terecht voor een profes
sionele zorgverlening en revalidatie op maat. Er is
een team beschikbaar van artsen, zorgkundigen en
verpleegkundigen die nauw samenwerken met de
behandelende arts en/of specialist, mantelzorgers
en familie. 3 therapeuten met 20 jaar ervaring in
motorische, orthopedische, neurologische en geria
trische revalidatie staan met elk specifieke speciali
teiten garant voor kwalitatieve zorg voor patiënten
van het herstelverblijf.

Met 54 kamers is De Linde een kleinschalige en
uiterst gezellige residentie. Het gebouw is mooi
geïntegreerd in een woonbuurt op 5 km van
het centrum van Mechelen. Vanuit de tuin is de
Sint-Romboutstoren te zien. Voor een woning in
een stadsomgeving heeft De Linde overigens een
uitzonderlijk grote tuin met verschillende bloem
perken, hoge bomen, een wandelpad en een groot
terras dat makkelijk toegankelijk is voor minderva
lide bewoners.

Het herstelverblijf Aquamarijn is een comfortabel
verblijf waar u, omkaderd met professionele zorg,
kan herstellen en op adem kan komen. Mensen
die herstellen van een operatie in een ziekenhuis
of van een zware aandoening of ongeval, kunnen
in een herstelverblijf terecht voor opvang, verzor
ging en revalidatie, op voorwaarde dat er geen per
manent medisch toezicht meer is vereist. Naast alle
gangbare diensten kan u de klok rond beroep doen
op een competent team van zorgverstrekkers die,
in nauw overleg met de thuiszorg en de behande
lende arts, uw terugkeer naar huis voorbereiden.

Zorgdorp De Pastorij
Pastorijweg 2
9450 Denderhoutem
T. 053 39 10 00
info@zorgdorpdepastorij.be
www.zorgdorpdepastorij.be

De Ceder
Parijsestraat 34
9800 Deinze
T. 09 381 58 85
reservatie.deceder@zorgdorpen.be
www.deceder.be

Résidence St-James
Avenue Wolfers 9
1310 La Hulpe
T. 02 653 62 99
direction@residence-st-james.be
www.residence-st-james.be

Home Béthanie
Rue Bois Pirart 127
1332 Genval
T. 02 655 00 70
info@homebethanie.eu

Zorgdorp De Pastorij is gelegen in Denderhoutem,
op wandelafstand van de dorpskern en heeft een
brede waaier aan opvangmogelijkheden. Er is een
uitgebreid zorgaanbod, ook voor personen die veel
ondersteuning nodig hebben. De animatie en ergo
werking is kwalitatief en gevarieerd en cafetaria
‘De Plesj’ is een unieke en aangename ontmoe
tingsplaats voor de residenten, hun familie en hun
bezoekers. Er is ook een zeer ruim terras en open
tuin.

In alle rust verder herstellen na een verblijf in het
ziekenhuis, een orthopedische ingreep, even ertus
senuit bij een chronische aandoening, op adem
komen na een zware periode… De Ceder beschikt
over alle faciliteiten om u een comfortabel en ont
spannend verblijf te bezorgen: zelfs wanneer u
zorg of begeleiding nodig heeft, kan u terecht in De
Ceder. Tijdens uw verblijf kan u rekenen op de inzet
van verpleegkundigen, verzorgenden, dokters, kine-
sist
en, logopedist, psycholoog of ergotherapeut
om het revalidatieprogramma van uw behandelend
arts nauwgezet uit te voeren.
Dit herstelverblijf ligt aan de rand van de Brusselse
agglomeratie, in een groene en bosrijke omgeving
en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar ver
voer. De kamers zijn smaakvol ingericht. Ook meer
zorgbehoevende personen kunnen er terecht.

Na een leven lang werken heb je recht op de beste
zorgen. In home Béthanie geven onze professioneel
opgeleide medewerkers jou een gepersonaliseerde
dienstverlening. Tijdens een verblijf in ons zorg
centrum ervaar je meteen de vriendelijke sfeer en
geniet je van een gevoel van vrijheid. We doen ons
uiterste best zodat jij je thuis kunt voelen, in alle
veiligheid en zonder praktische beslommeringen.

Categorie B

Opvang van licht tot matig zorgbehoevenden
Dunepanne
Maria Hendrikalaan 5
8420 De Haan
T. 059 23 61 31
info@zorggroepeclips.be
www.zorggroepeclips.be

Koninklijke Villa
Koningsstraat 79
8400 Oostende
T. 059 80 45 19
info@koninklijkevilla.be
www.koninklijkevilla.be

Zorghotel De Drie Eiken
Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem
T. 03 821 12 11
info@drie-eiken.com
www.hotel-drie-eiken.com

La Résidence du Lac
Avenue Amédée Hesse 45
4900 Spa
T. 087 77 10 74
F. 087 77 22 15
laresidencedulac@hotmail.com

Dunepanne ligt in de Belle Epoque-wijk van De Haan
aan Zee. De rustige en residentiële badplaats heeft de
charme van weleer behouden. Een bibliotheek, een fit
nesscentrum en de waaier aan activiteiten dragen bij tot
een aangenaam zorgverblijf. Dankzij die centrale ligging
is het een kleine moeite om even uit te waaien aan het
strand of de bossen in de buurt te verkennen.

De Koninklijke Villa is een gloednieuw vakantie- en her
stelcentrum. De infrastructuur is volledig aangepast aan
patiënten die herstellen van een oncologische behande
ling of een chirurgische ingreep en is eveneens geschikt
voor de verzorging van chronisch zieken. De professio
nele ploeg van zorgverleners stellen speciaal voor u een
gepersonaliseerd revalidatieprogramma op, waarbij u
gebruik kan maken van hun ultramoderne hydrotherapieinstallaties. De Koninklijke Villa kan rekenen op de uit
zonderlijke ligging en biedt ook de partner of begeleider
van de patiënt de mogelijkheid aan om mee op adem te
komen.
Herstellen na een ziekenhuisverblijf? Aan je conditie
werken voor een operatie? Op adem komen na je beval
ling? En dat alles met het comfort van een 4-sterren
hotel… Het kan in zorghotel Drie Eiken te Edegem, een
gezamenlijk initiatief van het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA) en AZ Monica. In Drie Eiken geniet je
dus van een uitstekende hotelservice en absolute pri
vacy, maar je kan ook een beroep doen op een zorgkun
dige, verpleegkundige of kinesist. Zij ondersteunen je
op jouw vraag tijdens je herstel. Zo hou je de touwtjes
van je programma zelf in handen. Er is ook een huisarts
verbonden aan het zorghotel en het Universitair Zieken
huis Antwerpen (UZA) ligt vlakbij. Zo vormt Drie Eiken
de ideale tussenstap tussen het ziekenhuis en de thuis
situatie.

Deze Résidence beschikt over gediplomeerd parame
disch personeel en is uitgerust om oudere personen en
personen met een beperkte mobiliteit te ontvangen.
Het hersteltehuis ligt op 2 minuutjes van het centrum
van Spa en de snelweg.

Categorie C

Centrum, huis of instelling met een specifiek therapeutisch project.
Hiervoor is een voorafgaand kennismakingsgesprek vereist!
Zorghuis Oostende
Pater Pirelaan 5
8400 Oostende
T. 059 446 206
coordinatoren@
zorghuisoostende.be
www.zorghuis.be

Zorghuis Limburg
Hazerikstraat 13
3582 Koersel
T. 011 76 71 01
info@zorghuislimburg.be
www.zorghuislimburg.be

Namaste Huis
Veldestraat 57
9850 Merendree
T. 09 371 58 20
info@namaste-huis.be
www.namaste-huis.be

Cité Sérine
Trooststraat 79
1030 Schaarbeek
T. 02 733 72 10
info@serine.be
www.serine.be

Het Zorghuis is een alledaagse woning, gelegen in een rus
tige woonwijk, waar maximaal 4 gasten kunnen worden opge
vangen tijdens de zwaarste dagen van hun oncologische
behandeling. Een knus salon, woonkamer, open keuken en
badkamer zijn volledig ingericht en voorzien van het nodige
comfort. Vrijwilligers zorgen voor een permanente aanwezig
heid. De gasten behouden hun eigen huisarts en thuisver
pleegkundige. Voor gasten die niet uit Oostende afkomstig
zijn, kunnen wij beroep doen op plaatselijke huisartsen en
thuisverpleegkundigen.

Zorghuis Limburg is gelegen in de Vallei van de Zwarte Beek,
een prachtig natuurgebied in hartje Limburg. Zorghuis Lim
burg biedt ruimte voor vier gasten. Zorghuis Limburg biedt
het hele jaar door een tweede thuis voor mensen met kan
ker. Een verblijf in het Zorghuis is afgestemd op de specifieke
noden van de gast. Tijdens hun verblijf kunnen gasten dag
en nacht rekenen op de ondersteuning van vrijwilligers. Zor
ghuis Limburg biedt geen medische zorg. Hiervoor blijft de
gast, net zoals in de eigen thuisomgeving, aangewezen op de
eigen huisarts en thuisverpleegkundigen.

Dit kleinschalige initiatief biedt plaats aan 6 personen, dit van
maandag tot vrijdag. Je kan er op adem komen en je veer
kracht versterken. Je leert er om te gaan met stress, onrust,
een dreigende burn-out en het opbouwen van perspectief.

Cité Sérine is een zorghotel in het centrum van Brussel, dichtbij
verschillende openbare voorzieningen. Het is gelegen in een
volledig gerenoveerd herenhuis. Het zorghotel staat open voor
kinderen en volwassenen met ernstige aandoeningen die com
plexe zorg en opvolging nodig hebben. Er staat 24 op 24 een
verpleegkundige ter beschikking om hiervoor te zorgen.

Breng uw identiteitskaart en medische voorschriften mee om eventueel
verzorging te kunnen genieten die u tijdens uw verblijf nodig hebt
(geneesmiddelen, verpleging, kinesitherapie,...).

De Dienst Maatschappelijk
Werk van Partena Ziekenfonds
geeft je graag advies over een
zorgverblijf en hoe je een
vergoeding kunt aanvragen.
Contacteer ons via het contactformulier
op www.partena-ziekenfonds.be
of bel naar T. 02 218 22 22.

Zorgverblijven - Tarieven 2020		
Categorie A		
Residentie

Type Kamer

Prijs p.p. vanaf

Herstelverblijf Salvator
Ekkelgaarden 17-23
eenpersoonskamer
61,87 euro
3500 Hasselt
tweepersoonskamer
58,58 euro
Tel: 011 77 96 13				
Residentie Twee Poorten
Raeymaeckersvest 30
eenpersoonskamer
3300 Tienen		
Tel: 016 76 89 00 		
Het Moutershof
Zep 7
eenpersoonskamer
1861 Meise
tweepersoonskamer
Tel: 02 899 64 00		
Residentie De Linde
Abeelstraat 77
eenpersoonskamer
2800 Mechelen		
Tel: 015 43 07 07		
Aquamarijn
Binnenpad 4
eenpersoonskamer
2460 Kasterlee
tweepersoonskamer
Tel: 014 28 14 00		
De Pastorij Zorgdorp
Pastorijweg 2
eenpersoonskamer
9450 Denderhoutem		
Tel: 053 39.10.00		

87,27 euro

75,00 euro
60,00 euro

75,00 euro

85,87 euro
71,57 euro

67,44 euro

De Ceder
Parijsestraat 34
9800 Deinze
Tel: 09 381 58 85

eenpersoonskamer
tweepersoonskamer
grote studio

73,00 euro
65,00 euro
70,00 euro		

Résidence Saint-James
Avenue Wolfers 9
1310 La Hulpe
Tel: 02 653 62 99

eenpersoonskamer
eenpersoonskamer met WC
tweepersoonskamer

43,34 euro
48,73 euro
44,85 euro		

Home Béthanie
Rue Bois Pirart 127
eenpersoonskamer
1332 Genval
tweepersoonskamer
Tel: 02 655 00 70		

59,19 euro
44,81 euro

Categorie B		
Residentie Dunepanne
Maria Hendrikalaan 5
8420 De Haan
Tel: 059 23 61 31

eenpersoonskamer
tweepersoonskamer

Koninklijke Villa
Koningsstraat 79
eenpersoonskamer
8400 Oostende
tweepersoonskamer
Tel: 059 80 45 19		

90,00 euro
80,00 euro

vanaf 100,00 euro
vanaf 110,00 euro pp
(2de persoon: 80,00 euro)

Zorghotel Drie Eiken
Drie Eikenstraat 655
eenpersoonskamer
2650 Edegem
tweepersoonskamer
Tel.:03 821 12 11		

85,00 euro
160,00 euro

La Résidence du Lac
Avenue Amédée Hesse 45
eenpersoonskamer
4900 Spa
tweepersoonskamer
Tel: 087-77 10 74		

54,06 euro
47,09 euro

Categorie C		
Zorghuis Oostende
Pater Pirelaan 5
eenpersoonskamer
8400 Oostende		
Tel: 059 44 62 06		
Zorghuis Limburg
Hazerikstraat 13
eenpersoonskamer
3582 Koersel		
Tel: 011 76 71 01		
Het Namaste Huis
Veldestraat 57
verblijf in groep
9850 Merendree
afhankelijk van inkomen
Tel: 09 371 58 20		
Cité Sérine
Trooststraat 79-83
studio met badkamer
1030 Brussel		
Tel: 02 733 72 10		

40,00 euro

40,00 euro

vanaf 50,00 euro

90,00 euro

De vermelde prijzen zijn geldig voor 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten.
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Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent, www.partena-ziekenfonds.be
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