
samen dragen we zorg voor een nieuwe thuis

Huize Sint-Augustinus  
OLV Ster der Zee

Woonzorgcentra



Beste lezer,

Thuis genieten van je oude dag, daar droomt iedereen van. Maar 
soms breekt er een dag aan waarop het niet meer lukt. Omdat je 
meer zorg nodig hebt dan wat mantelzorg en thuiszorg je kunnen 
bieden, omdat je meer behoefte hebt aan sociaal contact, of om 
welke reden dan ook. 

Verhuizen naar een woonzorgcentrum kan dan een oplossing zijn. En 
eerlijk? Dat is geen vanzelfsprekende stap. Je moet immers afscheid 
nemen van je vertrouwde thuisomgeving. Maar samen met jou en 
je familie, vrienden of mantelzorgers willen we een nieuwe 
thuis creëren. 

Onze medewerkers hebben het hart op de juiste plaats. Zij omringen 
jou en willen je graag beter leren kennen. Niet de vraag ‘wat kan 
ik voor je doen?’ maar wel de vraag ‘wie kan ik voor je zijn?’ is wat 
hen drijft. Wij focussen op je sterktes, je mogelijkheden en je 
wensen, op de relaties die belangrijk voor je zijn. 

In deze brochure stellen we graag onze woonzorgcentra Huize 
Sint‑Augustinus en OLV Ster der Zee aan je voor. We wensen je veel 
succes met je beslissing en hopen je bij ons te mogen verwelkomen!
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1.
Welkom



Vrij en zo zelfstandig mogelijk leven
Bij ons geniet je de vrijheid om je eigen leven te leiden, 
om eigen keuzes te blijven maken. Die keuzes kunnen 
gaan over hoe laat je graag opstaat en gaat slapen, 
of je liever een douche of een bad neemt, of je liever 
even rustig op je kamer vertoeft of aan een activiteit 
deelneemt, enzovoort. 

We bieden je de geborgenheid, veiligheid en 
ondersteuning die nodig zijn voor een zo actief 
mogelijk leven. We stimuleren je om zo veel als 
mogelijk de regie van je leven en het samenleven in 
eigen handen te nemen. 

Jij bent aan zet! 

2.
Wonen en leven in 
onze woonzorgcentra



Familie en naasten als partners
Net zoals je dat thuis gewoon was, kun je familie en vrienden altijd 
uitnodigen. Ook ’s avonds bijvoorbeeld. We hechten veel belang aan 
een goed contact met je familie en naasten, en betrekken hen graag 
bij ons woonzorgcentrum.

De beste zorg
Ons zorgteam omringt je dag en nacht met deskundige zorg. 
We ondersteunen onze medewerkers hierin door in te zetten 
op onze kwaliteitswerking, met werkgroepen zoals wondzorg, 
dementiezorg, vroegtijdige zorgplanning, ... en zijn mee met de 
technologie (zoals smartphones om meteen belangrijke info in het 
zorgdossier te delen). Ook voeren we een fixatie‑arm beleid. Heb je 
vragen over de zorg? Aarzel dan niet om ze aan onze medewerkers 
te stellen.

Gezonde keuken
Samen met de cateraar bereidt ons keukenteam gezonde en 
gevarieerde maaltijden. Zij nemen daarbij de nodige richtlijnen 
over voedselveiligheid en hygiëne in acht. Heb je bepaalde 

dieetvoorkeuren (bijvoorbeeld zoutarm of diabetisch) of heb je een 
allergie? Dan zorgen zij voor een aangepast menu.

Onderhoud van je kamer / wasserij
Ons schoonmaakteam reinigt je kamer zo vaak als nodig is. Wij 
onderhouden ook het bedlinnen. Je persoonlijke was en strijk kan je 
laten doen door je familie, of kan je meegeven aan onze wasserij.

Leg jezelf in de watten
Ons woonzorgcentrum heeft een kapsalon dat enkele dagen per 
week open is. Elke week komt er ook iemand langs voor medische 
pedicure. Een afspraak maken kan je via een van onze medewerkers.

Dagdagelijkse leven
Wat zijn jouw interesses? Waar beleef je plezier aan? Samen zoeken 
we naar activiteiten die jij graag doet. Zo kunnen we op uitstap 
naar de markt gaan, wandelen in het groen of een kiennamiddag 
organiseren. 

Participatie van bewoners
Als bewoner heb je bij ons een stem. Wij willen weten wat voor 
jou belangrijk is. Zo kun je je laten horen in de bewonersraad. We 
ondersteunen je ook graag om datgene te doen wat je thuis zou 
doen. Als bewoner ben je welkom om mee actief te zijn in het 
woonzorgcentrum zelf, bijvoorbeeld om het café open te houden.



3.
In een groene woonwijk aan de rand van de 
bruisende stad Diest ligt woonzorgcentrum 
Huize Sint-Augustinus. 

Ons woonzorgcentrum heeft zowel eenpersoons‑ 
als tweepersoonskamers. Elke kamer is voorzien 
van een verstelbaar bed met nachtkastje, kleerkast, 
zetel, televisie‑ en telefoonaansluiting, toilet en 
lavabo. Uiteraard mag je jouw kamer aankleden naar 
eigen smaak en met persoonlijke voorwerpen.

Huize Sint-Augustinus 
 in beeld



Op een boogscheut van de bekende basiliek 
van Scherpenheuvel ligt woonzorgcentrum 
OLV Ster der Zee. 

Het woonzorgcentrum heeft zowel eenpersoons‑
kamers als zorgflats. Elke kamer is voorzien van 
een verstelbaar bed met nachtkastje, ingebouwde 
kleerkast met koelkast, tafel, stoel, zetel, televisie‑ 
en telefoonaansluiting en een eigen badkamer met 
inloopdouche, lavabo en toilet. 

Een zorgflat is een ruime eenpersoonskamer en 
gelijkaardig ingericht, maar heeft bijkomend een 
aparte leefruimte met kitchenette. Uiteraard mag 
je jouw kamer aankleden naar eigen smaak en met 
persoonlijke voorwerpen.

4.
OLV Ster der Zee 

in beeld    

eenpersoonskamer

zorgflat



Ons aanbod
Kies je voor onze woonzorgcentra, dan is volgende 
inbegrepen in het aanbod:

• verpleging en verzorging
• verzorgingsmateriaal
• incontinentiemateriaal
• alle maaltijden (ook eventuele dieetvoeding die 

de arts voorschrijft)
• bedlinnen en het onderhoud daarvan
• activiteiten in huis
• aansluiting televisie en telefoon
• logopedie op voorschrift
• kinesitherapie (afhankelijk van je statuut wel of 

niet inbegrepen)
• gesprekskosten telefoon (enkel in Huize 

Sint‑Augustinus)
• koelkast (enkel in OLV Ster der Zee)
• wifi (in OLV Ster der Zee in de leefruimte / in 

Huize Sint‑Augustinus in het café)

Niet inbegrepen zijn:
• remgelden arts en medicatie
• kapper en pedicure 
• persoonlijke was en strijk
• kinesitherapie (afhankelijk van je statuut wel of 

niet inbegrepen)

Onze tarieven
De tarieven worden uitgedrukt in een dagprijs per persoon. De 
factuur volgt weliswaar maandelijks. Op onze website www.sad.be 
vind je altijd de actuele tarieven.

5.
Tarieven

Huize Sint-Augustinus

Standaard eenpersoonskamer

Ruime eenpersoonskamer

Tweepersoonskamer

OLV Ster der Zee

Eenpersoonskamer (22 m²) 

Zorgflat (46 m²) 



6.
Veel gestelde vragen

• Mag ik mijn kamer inrichten met eigen meubelen?
 Vast en zeker. Maar bewoners en medewerkers moeten zich wel 

makkelijk kunnen bewegen naar het toilet, het bed, enzovoort. 

• Mag ik mijn kamer inrichten met elektrische toestellen, 
zoals een tv, koelkast of microgolfoven?

 Ja, op voorwaarde dat deze toestellen voldoen aan de nodige 
vereisten.

 
• Mag ik huisdieren meebrengen naar het 

woonzorgcentrum?
 Jammer genoeg kunnen we niet toelaten dat persoonlijke 

huisdieren verhuizen naar het woonzorgcentrum. Zij mogen wel 
op bezoek komen.

• Wanneer kan ik bezoek ontvangen?
 Onze woonzorgcentra zijn open huizen en hebben geen 

bezoekuren. Familie en vrienden zijn altijd welkom. Vanaf 21 
uur is de ingang weliswaar gesloten, maar ook dan is bezoek 
mogelijk. Wel vragen wij om ‘s avonds de nodige stilte te 
respecteren om anderen niet te storen.

• Mag ik het woonzorgcentrum verlaten om op bezoek te 
gaan of op uitstap?

 Absoluut. Je bent vrij om te gaan en staan waar je wenst. We zijn 
een open huis. Belangrijk is wel dat je ons steeds op de hoogte 
brengt, zodat we ons niet nodeloos zorgen moeten maken.

• Wat als ik mijn factuur niet kan betalen?
 Dan neem je best contact op met onze sociale dienst. Zij zoeken 

samen met jou naar een mogelijke oplossing.

• Mag ik mijn eigen huisarts houden?
 Ja, er is een vrije keuze van huisarts. Verder werkt het 

woonzorgcentrum samen met een coördinerend en raadgevend 
arts die het medisch beleid in huis mee vorm geeft.



7.
Dagverzorgingscentra
Woon je thuis en krijg je hulp van een mantelzorger, 
thuiszorg of anderen? Of woon je gewoonweg zelfstandig? 
Dan kun je een of meerdere dagen bij ons terecht om jezelf 
en je mantelzorger te ondersteunen. Zo kan je vaak langer in 
je vertrouwde omgeving blijven wonen. 

Wij bieden een aangename en zinvolle dagbesteding 
afgestemd op de noden en wensen van de zorgvrager en/of 
mantelzorger.

Ook in ons
        zorgaanbod

Kortverblijf
Soms is het als oudere even niet mogelijk om thuis te wonen. Je hebt 
een ongeval gehad of bent ernstig ziek, je mantelzorger heeft nood aan 
rust of er is een andere reden. Via kortverblijf kan je dan tijdelijk in ons 
woonzorgcentrum terecht.

Oriënterend kortverblijf
Onze centra voor kortverblijf hebben een bijkomende erkenning als 
‘centrum voor oriënterend kortverblijf’. Dat heeft als doel om de 
noodzakelijke zorg‑, woon‑ en leefomstandigheden in de thuissituatie 
te creëren die een (her)opname in het ziekenhuis vermijden, alsook een 
verhuis naar een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen door het 
verhinderen van een nieuwe crisissituatie thuis.



Huize Sint-Augustinus – Sociale dienst
Tel. 013 35 50 16

soc.dienst.sintaugustinus@sad.be

OLV Ster der Zee – Sociale dienst
Tel. 013 35 23 00

soc.dienst.sterderzee@sad.be

Heb je nog vragen? Kom je graag nog eens 
een kijkje nemen in onze woonzorgcentra? 
Of overweeg je een verhuis?

Kom gerust langs, of bel of mail ons. Hieronder vind 
je de contactgegevens van onze sociale dienst, die je 
graag met raad en daad bijstaat.

Neem contact 
         met ons op

Tot binnenkort?
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Vzw Sint-Annendael Grauwzusters

Maatschappelijke zetel
Vestenstraat 1 - 3290 Diest
Tel. 013 38 05 11
info@sad.be

Huize Sint-Augustinus

Fabiolalaan z/n – 3290 Diest
Tel. 013 35 50 00
sint.augustinus@sad.be

OLV Ster der Zee

Prins Alexanderstraat 55 - 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel. 013 35 23 00
ster.der.zee@sad.be 

www.sad.be


