
 

  

 

ONDERSTEUNINGSPAKKET 2 

 

 

 

DVC Heilig Hart 

Leernsesteenweg 53       

9800 DEINZE   



 

2 

 

Inhoudstafel 

 

4  Woonondersteuning 

  Op een leefgroep 

6 Dagondersteuning 

  In een leefgroep 

  In dagbesteding 

11 Groepsbegeleiding 

11 Dienst therapie 

  Ergotherapie 

  Logotherapie 

  Kinesitherapie 

  Hulpmiddelen 

14 Medische en verpleegkundige ondersteuning 

  Bij voltijdse woon- en/of dagondersteuning 

  Bij deeltijdse woon- en/of dagondersteuning 

  Bijkomende kosten 

 

 

 



 

3 

ONDERSTEUNINGSPAKKET 2 

Een hart voor bijzondere zorg 

e zorgzwaarte of ondersteuningsvraag is het vertrekpunt bij de keu-
ze van het ondersteuningspakket. 

Wij zetten onze veelzijdige expertise in om iedere persoon maximale 
kansen te bieden op een zo kwaliteitsvol mogelijk leven.  

Om dit te realiseren kiezen wij voor een interdisciplinaire werking  
tussen alle betrokken diensten.  

Jij bent het als zorgvrager die zelf de richting geeft aan de ondersteuning en 
zorg die wij kunnen bieden.  

We staan klaar om je hierbij te helpen, van bij de eerste verkenning  
tot in de dagelijkse ondersteuning en zorg.  

Zit je nog met vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 

 

 

Het sociaal administratief loket staat klaar  
om je te helpen. 

 

De openingsuren zijn 

van 9u tot 11.30u 

van 14u tot 16.30u 

op vrijdag gesloten 

 
Je kan ons rechtstreeks bereiken 

op het telefoonnummer 09 387 77 96 

of op ons mailadres: loket@dvcheilighart.be 

J 
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Woonondersteuning 

 

it pakket omvat ondersteuning bij het wonen, dat wil zeggen  

verblijf met overnachting, met inbegrip van opvang en  

ondersteuning gedurende de ochtend- en de avonduren. 

Wanneer je in aanmerking komt voor ondersteuningspakket woononder-

steuning 2 kan de mate en de aard van je gevraagde ondersteuning 

sterk verschillen over de verschillende levensdomeinen heen.  

Op de meeste levensdomeinen kan je zelf nog een significante bijdrage 

leveren. De ondersteuning die je in dit pakket ontvangt, biedt dichte  

nabijheid van een begeleider gedurende grote delen van de dag. 

 

oonondersteuning op een leefgroep 

 

 Een of meerdere woonbegeleiders zijn aanwezig in je leefgroep 

tussen 7 uur en 20.30 uur, zelfs tot 22 uur in bepaalde leef-

groepen. De nachtbegeleider(s) biedt (bieden) ondersteuning.  

Ondersteuning is mogelijk in verschillende levensdomeinen en 

krijgt vorm op basis van je individuele noden en je noden in 

groepsverband.  

 De dag kondigt zich na het ontwaken voor iedereen op een  

unieke manier aan, ieder heeft zijn eigen ritme en gewoontes.  

Wij stemmen onze begeleiding af op jouw behoeftes. In de leef-

groep is er een badkamer voorzien die je privacy garandeert.  

Wat je zelf kan, doe je zelf en waar je hulp nodig hebt, krijg je  

ondersteuning. 

 Je maaltijden komen aan in de leefgroep. Het keukenpersoneel be-

reidt je maaltijden op basis van je persoonlijke voedingsprofiel. In 

dat voedingsprofiel wordt rekening gehouden met je voorkeuren 

(wat je echt niet lust wordt vervangen) en met je eventuele speci-

fieke dieet. Daarnaast bieden we ook halalvoeding aan.  

De begeleiders bieden tijdens de maaltijd ondersteuning waar  

nodig. We proberen tegemoet te komen aan je individuele noden 

door bijvoorbeeld rust te creëren, de maaltijd aan te bieden in een  

kleine groep, een gezellige sfeer te creëren door samen te eten. 

D 
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 De leefgroepbegeleiders proberen een warme, huiselijke leefsfeer 

te creëren: ze zijn empathisch en ondersteunend en dragen bij tot 

een regelmatig, voorspelbaar, duidelijk leefritme. In een leefgroep 

leef je samen met anderen, maar we hebben oog voor een groeps- 

én individuele benadering om tegemoet te komen aan je individue-

le behoeften. 

 Communicatie is een belangrijk onderdeel van het dagelijk-

se  

leven. Samenleven in groep betekent ook interactie met je leef-

groepsgenoten. Een belangrijk deel van de ondersteuning van  

de begeleiders gaat uit naar communicatie: ze verduidelijken,  

verhelderen, gaan met jou in dialoog. Begeleiders hebben kennis 

van verschillende communicatiesystemen. 

 In ondersteuningspakket 2 kom je in aanmerking voor woon-

ondersteuning met de nabijheid van een begeleider.  

Indien nodig en gewenst kan je gezondheid opgevolgd worden 

door de artsen en verpleegkundigen van het DVC.  

Onze medische dienst staat in het voltijdse pakket woon-

ondersteuning volledig tot je beschikking (verpleegkundigen,  

huisartsen en specialisten).  

Als je kiest voor deeltijdse woonondersteuning verzorgen wij alle 

medische zorg die nodig is gedurende je aanwezigheid.  

 ‘s Nachts is er een inslapende begeleider aanwezig. Dat w il  

zeggen dat je geen systematische ondersteuning vraagt tijdens  

de nacht, maar dat er indien nodig iemand direct in je buurt is om 

ondersteuning te bieden. 
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ok nog dit… 

 

 We stellen ons onthalend op naar ouders en familieleden.  
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in  
DVC Heilig Hart.  
Het dagboeksysteem, waarin je persoonlijke gegevens genoteerd 
worden, kan meegelezen worden door de familie en de wettelijk 
vertegenwoordiger. 

 Minstens om de drie jaar bespreken we met het volledige begelei-
dende team je persoonlijke handelingsplan, met jou, je familie en 
de wettelijk vertegenwoordiger als belangrijke partner. 

 Er vindt geregeld een multidisciplinair overleg plaats met het  
begeleidende team van je leefgroep. Tijdens dat overleg staat  
je ondersteuningsvraag centraal en maken we afspraken om  
onze zorg zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. 

O 
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Dagondersteuning 

it is ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een 
aangepaste dagbesteding in groep. 

 

Wanneer je in aanmerking komt voor dagondersteuningspakket 2,  
kan de mate en de aard van de ondersteuning sterk verschillen over  
de levensdomeinen heen. Je hebt geen voortdurend direct toezicht  
nodig, maar wel voortdurend nood aan nabijheid of toch grote delen  
van de dag. 

De dagondersteuning wordt veelal in groepsverband georganiseerd  
vanuit de leefgroep. Het leven in een leefgroep is dynamisch: er zijn  
dagelijks ateliers en activiteiten waar je als zorgvrager aan kan  
deelnemen. Het is ook mogelijk aan te sluiten bij onze atelierwerking De 
Workshop.  

We onderhouden en bevorderen de verworven zelfstandigheid.  
Waar mogelijk worden ook nieuwe uitdagingen verkend. 

D 
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agondersteuning in een leefgroep 

 

 

 De dagondersteuning start na het ontwaken, de persoonlijke  
hygiëne en het ontbijt. Wanneer je geen woonondersteuning hebt, 
kan je vanaf 7.30 tot 20.00 uur aansluiten bij het dagelijks leven 
in een leefgroep. 

 We besteden veel aandacht aan de maaltijden.  
Iedere zorgvrager heeft een individueel voedingsprofiel waarin 
persoonlijke voorkeuren, diëten of andere specifieke behoeften 
zijn opgenomen. De maaltijden vinden plaats in groep met onder-
steuning door een begeleider. 

 Het is voor ons belangrijk je wensen en noden goed te begrijpen 
en daarom voorzien we ook de nodige tijd om met jou in dialoog 
te gaan. Samenleven in een groep impliceert interactie tussen 
groepsgenoten. Onze begeleiders hebben dan ook de vereiste  
kennis over alternatieve en ondersteunende communicatie-
systemen.   

 We kunnen een beroep doen op het advies van een logopediste  
bij problemen in verband met de voeding of met de communicatie. 

 Activiteiten worden op maat bepaald. We maken een dag-
bestedingsprogramma op dat rekening houdt met je mogelijkhe-
den en je interesses. De leefgroep kan intekenen op een atelier-
werking voor enkele momenten of voor een voltijds programma.  
Het atelier vindt soms ook plaats in reguliere diensten, bijvoor-
beeld in scholen, beschutte werkplaatsen. We bieden begeleiding 
bij verplaatsingen naar de dagbesteding. Voor verdere toelichting: 
zie “Dagondersteuning in dagbesteding”. 

 Volgens je eigen mogelijkheden lever je een bijdrage aan het huis-
houdelijke gebeuren in de leefgroep. Daarnaast bieden de leef-
groepbegeleiders ook activiteiten aan. Enkele voorbeelden: een 
dansmoment, een barbecue, een uitstap naar feestelijkheden  
in de buurt of naar een festival. 

 Leefgroepbegeleiders staan ook in voor het organiseren van  
vakantiekampen. Op vakantie gaan betekent samen weg 
zijn, het biedt kansen tot ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen, 
de sleur van elke dag achterlaten, genieten. We vinden samen op  
vakantie gaan dan ook erg belangrijk. Wij beschikken over een 
eigen vakantieverblijf in De Haan maar ook andere bestemmingen 
zijn mogelijk. 

 Naast de mogelijkheid op vakantie te gaan met de eigen leefgroep  
kan je deelnemen aan leefgroep overschrijdende thematische 
kampen. Hierbij moedigen we de deelname aan van gezinnen 
en/of personen uit jouw sociale netwerk. Samen op vakantie met 
mogelijkheid tot extra ondersteuning door begeleiders. 

 Bij de start van de dienstverleningsovereenkomst zal worden  
bepaald welke medische ondersteuning voor jou noodzakelijk is 
tijdens je aanwezigheid. De specifieke ondersteuning gebeurt door 
verpleegkundigen en/of door de begeleiders in opdracht en onder 
toezicht/ controle van de medische dienst.  

Mogelijks kan er voor interne leefgroepactiviteiten een supplement  
worden aangerekend voor voeding of materialen. Om de vakantiekamp-
kosten te dekken wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

D 



 

9 

ONDERSTEUNINGSPAKKET 2 

 

agondersteuning in dagbesteding 

 

 

Bij ondersteuningspakket 2 worden de activiteiten in groep aangeboden 
binnen de context van het DVC.  

 De activiteitenbegeleiding biedt dagbesteding in en buiten 
de leefgroep. Iedereen krijgt een dagbestedingsplan dat in overleg 
met jou is opgemaakt. 

 Het aanbod van de activiteitendienst is divers. Tot de mogelijk-
heden behoren manuele activiteiten, spelactiviteiten, audiovisuele 
momenten, koken, op uitstap gaan, wandelen in de natuur,... 

 De muziekdienst zorgt voor een waaier aan muziekactiviteiten. De 
activiteiten beogen ontspanning, plezier, activering, stimulatie van 
het lichaamsbesef, communicatie, uitbreiding van de belevingswe-
reld. De ‘actieve muziekgroep’ spreekt je ritmegevoel aan en laat 
je in groep deelnemen aan een muzikaal gebeuren.  

 De sportdienst organiseert diverse groepsactiviteiten voor 
alle leefgroepen en gaat ervan uit dat therapeutische doeleinden  
gekoppeld kunnen worden aan plezier. De activiteiten willen  
beleving uitlokken, interactie, actieve deelname, plezier en  
exploratie van je eigen mogelijkheden.  
De sportdienst biedt activiteiten aan zoals dansen, rolstoeldansen, 
work-outs, wandelen, fietsen. Bij een motorische beperking wordt 
een activiteit in duovorm aangeboden om interactie te bevorderen. 
De sportdienst heeft meerdere aangepaste activiteiten ontwikkeld 
die zijn gebundeld in ons boek ‘Bewogen Bewegen’.  
Buiten het DVC wordt je met een medische toelating ook paard-
rijden en recreatief/therapeutisch zwemmen aangeboden.  

 Daarnaast is het mogelijk aan te sluiten bij De Workshop, dat is 
een activiteitencentrum met een atelierwerking in het centrum van 
Deinze. Er worden diverse functionele activiteiten aangeboden.  
De ‘workshopbegeleiders’ organiseren onder andere een crea-, 
kaarsen- en speksteenatelier. De creatieve realisaties van de deel-
nemers zijn te koop in onze eigen winkel, naast het atelier.  

 Deelname kan variëren van een moment per week naar een  
voltijdse bezigheid. Beschik je over meer zelfstandigheid, dan kan 
je met een jobcoach uitzoeken of een vrijwillige arbeid/
dagbesteding mogelijk is in een reguliere organisatie.  
Enkele voorbeelden: ondersteuning bieden in een kleuterschool, 
taken opnemen of in de keuken van een ziekenhuis. We hebben 
ook contacten met een zorgboerderij. 

 Het DVC voert een overkoepelend animatiebeleid.  
Op bepaalde momenten laten we het dagdagelijkse programma 
even los. Activiteitenbegeleiders, leefgroepbegeleiders en thera-
peuten creëren ruimte voor animatie om zich samen met jou te 
amuseren of te ontspannen. Je neemt deel aan de animatie onder 
begeleiding van de leefgroepbegeleiders. Ook andere partners uit 
het begeleidingsteam, ouders of vrijwilligers kunnen met jou naar 
de animatie komen. Daartoe is een activiteitenkalender opgesteld 
met seizoensgebonden thema’s. 

Toegangsprijzen voor activiteiten buiten het DVC en een kilometerprijs 
worden als extra kosten aangerekend. 

D 
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Groepsbegeleiding 

n het DVC is het mogelijk aan te sluiten bij één van de eerder  
benoemde activiteiten van de activiteitenbegeleiding, muziek-
dienst, sportdienst of animatie in groepsverband. De activiteit 
duurt minimaal 1 uur en maximaal 2 uur. 

Voor groepsbegeleiding werken wij met een forfait per activiteit.  
Voor ambulante en externe activiteiten worden eventuele toegangs-
prijzen en vervoerskosten extra aangerekend. 

I 

Dienst therapie 

nze therapieën zijn erop gericht de zorgvrager in zijn totaliteit  
te benaderen en zijn mogelijkheden, interesses en persoonlijke 
context in rekening te brengen. 

Als jij door je beperking een bijzondere hulpvraag hebt, kan therapeuti-
sche ondersteuning de leefgroepbegeleiding bijstaan in het bieden van 
kwaliteitsvolle hulpverlening in de verschillende domeinen van het leven. 

Hiervoor hebben we diverse gespecialiseerde diensten en begeleiders 
met specifieke competenties zoals bijvoorbeeld hef-en tilcoachen,  
logopedisten gespecialiseerd in voeding– en slikproblemen, hulpmid-
delenassistenten, orthopedagogen, water- en zwem initiators, …. 

De dienst therapie voorziet in ergotherapie, logopedie en kinesitherapie. 

O 
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rgotherapie 

 

 

De ergotherapeut ondersteunt de diverse functies in alle activiteiten  
van het leven. Daarnaast zoekt hij creatief mee hoe je dagbesteding  
er kan uitzien. Hij kan adviseren over allerlei aanpassingen tijdens de 
maaltijden, en over hulpmiddelen om arbeidsfuncties te optimaliseren. 

 

ogopedie 

 

 

De logopedist kan geconsulteerd worden en ondersteunt, indien nodig, 
het dagelijks leven op twee grote domeinen: communicatie en voeding. 

Communicatie kan o.a. worden ondersteund door gebaren en  
visualisaties. Met gebaren is bv. met lichaamstaal en SMOG (Spreken 
Met Ondersteuning van Gebaren). Voorbeelden van visualisaties zijn 
communicatiekaarten, communicatieboeken, spraakcomputer en  
structurering naar tijd en ruimte. 

Wanneer de voeding moeilijk verloopt kan de deskundigheid van de  
logopedist ingeroepen worden voor klinische observatie en advies. 

 

inesitherapie 

 

 

Kinesitherapie is een behandeling op voorschrift van de arts voor de  
behandeling van orthopedische, neurologische, reumatische en psycho-
gene afwijkingen van de normale lichaamshouding en –functie.  

De therapievoorschriften zijn gekoppeld aan een inschatting van de  
noden door de kinesitherapeut en de arts.  

Wanneer je niet voltijds aanwezig bent bepalen we een individuele  
frequentie van de behandeling.  

Daarnaast voorziet de kinedienst 365 dagen per jaar een permanente 
service voor levensnoodzakelijke ademhalingstherapieën. 

Kinesisten in dienstverband worden bijgestaan door kinesitherapeuten  
op zelfstandige basis. 

Maak je gebruik van ondersteuningspakket 2, dan zal therapie  
bij voorkeur door zelfstandige kinesisten gebeuren. 

E 

L 
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ulpmiddelen 

 

 

Ons medisch secretariaat ondersteunt de administratieve opdracht tot 
aanvraag van hulpmiddelen. Het ontwerp, de verschillende pasbeurten 
en aanpassingen voor hulpmiddelen worden opgevolgd door de thera-
peuten in samenwerking met de medewerkers van de diverse firma’s.  

 Maak je gebruik van een voltijds verblijf dan kan, indien nodig en 
gerechtigd, worden voorzien in aanmaak en opvolging van hulp-
middelen.  

 Kies je voor een deeltijds verblijf dan sta je hier zelf voor in.  
Op vraag, en tegen vergoeding, is het wel mogelijk beroep  
te doen op deze ondersteuning. 

 

De consultaties van zelfstandige therapeuten worden verrekend aan  
het ziekenfonds. Eventuele remgelden zijn ten laste van de  
zorgvrager/vertegenwoordiger. 

De aanmaak en opvolging van hulpmiddelen zullen worden  
geregistreerd als individuele ondersteuning voor zorgvragers  
in deeltijds verblijf. 

H 
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Medische en verpleegkundige  
ondersteuning  

ndersteuningspakket 2 voorziet in medische ondersteuning op  
hier volgende ondersteuningsbehoeften: 

 

Algemene medische en verpleegkundige  
ondersteuningsbehoeften 

Het medisch en verpleegkundig team staat klaar om ondersteuning en 
zorg te bieden bij zich plots voordoende gezondheidsproblemen of  
diverse symptomen die kunnen wijzen in de richting van een  
medisch probleem. 

Specifieke medische en verpleegkundige  
ondersteuningsbehoeften 

Heb je dagelijks specifieke medische ondersteuningsnoden? Dan kan  
worden voorzien in de nodige ondersteuning  en zorg. Het kan diverse 
pathologieën, motorische en/of zintuigelijke handicap, wondzorg,  
pijnbestrijding betreffen.   

O 
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et DVC Heilig Hart, bestaande uit het hoofdgebouw en de site  
Dageraad, verzekert de aanwezigheid of oproepbaarheid van 
tenminste één verpleegkundige 24 uur op 24.  

 De verpleegkundigen continueren de verpleegkundige zorg en  
voeren interventies uit waar nodig. Zij houden daarnaast de  
gezondheids-gegevens bij, bieden ondersteuning bij consultaties 
en geven opleiding aan leefgroepbegeleiders. Het team heeft  
bijzondere aandacht voor preventie en gezondheidszorg.  

 Van maandag tot zaterdag wordt gestreefd naar de aanwezigheid 
van tenminste één arts. Een arts van wacht, verbonden aan het 
DVC, kan door de verpleegkundige steeds telefonisch geraad-
pleegd worden en is oproepbaar bij hoogdringendheid. 

 Het DVC organiseert interne consulten. Het is mogelijk een beroep 
te doen op een huisarts, neuroloog, oogarts, neus-keel-oorarts, 
psychiater, dermatoloog, gynaecoloog, revalidatiearts, tandarts, 
orthopedist. Artsen kunnen therapeutische ondersteuning  
voorschrijven, bijvoorbeeld kinesitherapie, logopedie enz. 

 Voor externe consulten wordt de begeleiding door de familie/ 
wettelijk vertegenwoordiger zelf opgenomen. Alleen in geval van 
afwezigheid/onbeschikbaarheid van familie/wettelijk vertegen-
woordiger kan een leefgroepbegeleider ingeschakeld worden.  
Die tussenkomst wordt geregistreerd en aangerekend. 

 Bij het raadplegen van een externe arts kunnen de zorgvrager, 
familie/wettelijk vertegenwoordiger de vraag stellen om de voor-
geschreven medische behandeling te starten of voort te zetten in 
het DVC. Er moeten daarvoor voldoende schriftelijke gegevens  
ter beschikking worden gesteld. 

 

H 
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 Bij de opstart van de dienstverlening vult de zorgvrager,  
familie/wettelijk vertegenwoordiger een medisch afspraken-
formulier in. Daarin wordt bepaald welke artsen en specialisten 
binnen het DVC mogen worden geraadpleegd en op welk zieken-
huis een beroep kan worden gedaan in geval van niet-dringende 
omstandigheden.  

 De familie/wettelijk vertegenwoordiger kan inlichtingen krijgen bij 
de verpleegkundigen en de artsen. Daarnaast kan hij via internet 
toegang hebben tot de persoonlijke medische en verpleegkundige 
gegevens in verband met consulten of medicatiewijzigingen, ook 
tot het medische paspoort en het medicatieschema.  
Op die manier kunnen dagelijks adviezen en behandelingen van de  
artsen en verpleegkundigen worden gevolgd.  

 Het ondersteunings- en zorgbeleid van het DVC Heilig Hart is  
gericht op het algehele welzijn en comfortgevoel van de  
zorgvrager.  

 We beschikken over een eigen ziekenafdeling Domino, waar een 
team verpleegkundigen garant staat voor een goede zorg.  
Er wordt zorg geboden aan acuut zieke zorgvragers of zorgvragers 
die na een operatie extra zorgen nodig hebben.  
Een familielid kan, indien gewenst, bij de zorgvrager overnachten 
tegen vergoeding. 

 Over het medisch handelen in de fase van het levenseinde maken 
we specifieke afspraken, die in overeenstemming zijn met de  
medische plichtenleer, de Belgische wetgeving en de christelijke 
ethiek.  
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ij voltijdse woon- en/of dagondersteuning 

 

 

Dit houdt in dat je gemiddeld kiest om wekelijks gebruik te maken van  
minstens 4 nachten woonondersteuning.  

De medische dienst kan instaan voor het organiseren van de nodige  
medische en verpleegkundige zorg binnen het DVC.  
Daarnaast staan zij ook in voor de opvolging van specifieke medische 
zorgvragen of specialistische behandelingen.  

Het DVC Heilig Hart wijst een coördinerend huisarts toe. Indien gewenst 
kan in begeleiding van interne consulten worden voorzien. In geval van 
afwezigheid/onbeschikbaarheid van familie/wettelijk vertegenwoordiger 
kan worden voorzien in de begeleiding van externe consulten. 

 

 

ij deeltijdse woon- en/of dagondersteuning   

 

 

Dit betekent dat je gemiddeld kiest om gebruik te maken van minder 
dan 4 nachten woonondersteuning per week.  
Kortverblijf valt ook onder deze formule.  

De medische dienst staat in voor de nodige medische en verpleeg-
kundige zorg binnen het DVC op de dagen van aanwezigheid.  
De zorgvrager/familie/wettelijk vertegenwoordiger kan interne  
consultaties aanvragen. De begeleiding bij die consulten zal als  
individuele ondersteuning worden geregistreerd en aangerekend.  

De familie/wettelijk vertegenwoordiger staat voornamelijk zelf in voor 
de opvolging van medische noden. De huisarts van het gezin staat in 
voor de medische coördinatie. In principe verzorgen wij geen begelei-
ding bij externe consulten.  

 

B 

B 
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ijkomende kosten 

 

 

 Artsen met een zelfstandig statuut krijgen een ereloon volgens  
de geldende overheidsbepalingen.  

 Eventuele remgelden zijn ten laste van de zorgvrager/wettelijk  
vertegenwoordiger. 

 Het ziekenhuis factureert zijn kosten rechtstreeks aan de  
zorgvrager/wettelijk vertegenwoordiger.  

 Voor zorgvragers met een voltijdse ondersteuning kan, in geval  
van afwezigheid/onbeschikbaarheid van de familie/wettelijk  
vertegenwoordiger, voorzien worden in de begeleiding van  
externe consulten op dagen van aanwezigheid (volgens het  
planningsrooster). Vervoerkosten voor externe consulten worden 
geregistreerd en aangerekend.  

 Begeleiding en administratieve opvolging van interne consulten  
voor zorgvragers met een deeltijdse ondersteuning zullen als  
individuele ondersteuning geregistreerd en aangerekend worden. 

 Een overnachting van een familielid op de ziekenafdeling Domino 
kan mits een vergoeding betaald wordt. 

B 



 

19 

 

 



 

20 

  

DVC Heilig Hart 

Leernsesteenweg 53              09 387 77 11 

9800 DEINZE          info@dvcheilighart.be 

www.facebook.com/dvcheilighart      www.dvcheilighart.be 

 


