Diensten en zorg
Een team van zorgverleners staat 24 op 24 klaar om onze bewoners met
de beste zorgen te omringen: verpleegkundigen, zorgkundigen,
logistieke medewerkers, onderhoudsmedewerkers, keukenmedewerkers,
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, animatrices en vrijwilligers werken
hiervoor nauw samen met als doelstelling het welzijn van de bewoners.
Daarnaast kan elke bewoner beroep blijven doen op zijn vertrouwde
huisarts.
Er is ook een coördinerende arts, dr. Lemière Ingrid, verbonden aan ons
woonzorgcentrum. Zij heeft een adviserende taak.
Voor vragen kan u altijd terecht op het secretariaat van 08.00u tot
16.30u.

Wachtlijst
Er wordt een wachtlijst bijgehouden die chronologisch is opgebouwd
maar anderzijds houdt men ook rekening met de graad
zorgbehoevendheid van de hulpvrager en de mogelijkheden binnen het
kader van medewerkers. Wie aan de beurt is, wordt door ons
gecontacteerd, gescreend en desgevallend volgt een opname.

Meer informatie ?
U kan steeds contact opnemen voor meer informatie. Elke werkdag
tussen 8u 00 – 12u 00 en 13.00 – 16.30u
Vzw Integro – Campus De Olijfboom
ERFSTRAAT 9
3600 Genk

 089/32 34 00

Fax: 089/30 68 24

E-mail: info@olijfboom.org
Website: www.olijfboom.org
Erkenningsnrs: woonzorgcentrum : ROB: PE1935
RVT: VZB 2406

INFO-BROCHURE
Deze brochure wil u alvast
wat meer vertrouwd maken
met ons woonzorgcentrum.
Voor meer persoonlijke
vragen kan u terecht bij de
campusdirecteur of het
secretariaat.

Wie zijn we?

De familie op bezoek

De Olijfboom maakt sinds 01/02/2018 deel uit van Integro vzw, een
groep van 8 niet-commerciële en waarden gedreven
woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum Campus De Olijfboom
werd geopend in september 1995 en biedt momenteel plaats aan 82
bewoners, waaronder verschillende bedden als R V T erkend
werden.

Een opname in het woonzorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis,
zowel voor de bewoner als voor de familie. Daarom vinden we het
belangrijk dat ook de familie zich hier thuis voelt. Er zijn geen
beperkende bezoekuren. We vragen enkel dat u rekening houdt met
de uren van de maaltijden en de uren van de verzorging en de rust van
het huis niet verstoort.

Doelgroep
Onze doelgroep zijn hoogbejaarde personen die niet langer in het
thuismilieu kunnen verblijven, geplaagd door eenzaamheid en of
door fel verminderde lichamelijke of geestelijke vermogens.

Wat zal dat kosten

Wonen en leven
Wij bieden een gezellige thuis met alle voorzieningen die vandaag
in een woonzorgcentrum mogen verwacht worden. Iedereen kan
beschikken over een éénpersoonskamer (+/- 18 - 21 m²) of een nog
grotere tweepersoonskamer. Alle kamers zijn voorzien van een bed,
een matras, een hang- en legkast en sanitaire voorzieningen. U kan
uw kamer verder inrichten met uw vertrouwde meubilair en de
spulletjes waar u erg aan gehecht bent. Een koffiezet, een koelkast
en een microgolfoven zijn toegelaten. Telefoon, kabelaansluiting en
oproepsysteem zijn in elke kamer standaard voorzien. Tevens zijn
er nog een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een
kapsalon, een polyvalente ruimte, verschillende zithoekjes, de
cafetaria met aparte rokersruimte, een leeszaaltje en een ergolokaal, een snoezelruimte en een kinélokaal. Het huis ligt wat in het
bronsgroen verborgen op ongeveer 1 km van het centrum van Genk.
Met de bushalte vlakbij de deur is een tripje naar de stad op elk
ogenblik mogelijk.
Campus De Olijfboom wil vanuit een evangelisch christelijke
geloofsovertuiging een menswaardig en respectvol thuis van rust en
wederzijds vertrouwen creëren voor de bewoners.
Aan iedere resident worden de passende zorgen aangeboden en
steeds met de gedachte dat het leven op ouderdom nog waardevol
is.

Vanaf 1 januari 2022

Vaste kosten

DAGPRIJS éénpersoonskamer 18 m2
DAGPRIJS éénpersoonskamer 21 m2
DAGPRIJS tweepersoonskamer
bewoond door 2 personen
DAGPRIJS tweepersoonskamer
bewoond door één persoon
Inbegrepen in de kostprijs
• maaltijden
• het onderhoud van de kamer
• verwarming, verlichting
• verzorging door verpleging
• algemene kosten (zeep,
shampoo, tandpasta)
• brandverzekering, B.A. polis
• elektriciteitsvoorziening
• water
• alarmsysteem
• lakens
• bruikleen decubitusmatras
• kinesitherapie voor RVT-ROB
residenten
• incontinentiemateriaal

€ 53,97 per dag
€ 55,64 per dag
€ 72,50 per dag
€ 65,21 per dag
Bijkomende kosten
• was en/of droogkuis van
bovenkleding en delicaat
linnen
• kapper, manicure,
pedicure
• medische, paramedische
en farmaceutische
verstrekking: conform
RIZIV- voorschrift
• telefoongesprekken

