De Passage

Is er een tussenkomst van het
ziekenfonds in de dagprijs?

Dagverzorgingscentrum

Verschillende ziekenfondsen betalen een
deel van de dagprijs terug.
Gebruikers met een F-zorgprofiel hebben
ook recht op een tussenkomst in de
vervoerkosten.

Meer info:

U informeert best bij de sociale dienst van
uw ziekenfonds.

Dagverzorgingscentrum De Passage

Wat moet ik doen om naar De
Passage te komen?
Indien u interesse heeft, maakt u best
telefonisch een afspraak met de sociale
dienst van het WZC Paradijs op het
telefoonnummer 03 490 41 13.

WZC Paradijs
Transvaalstraat 44
2500 Lier
tel. 03 490 41 13 (sociale dienst)
tel. 03 490 41 21 (DVC De Passage)
dvc.depassage@ocmwlier.be
www.ocmwlier.be
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Wat is een dagverzorgingscentrum?

Hoe verloopt een dag?

Het dagverzorgingscentrum biedt ouderen de
kans om langer thuis te blijven wonen.
• De dagelijkse zorg wordt even
overgenomen zodat de partner of
mantelzorgers op adem kunnen komen.
• Ouderen kunnen in het
dagverzorgingscentrum andere mensen
ontmoeten en hun sociale contacten
behouden.
• Ze krijgen een zinvolle dagbesteding
waardoor ze zich goed in hun vel blijven
voelen.
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Wie kan gebruik maken van het
dagverzorgingscentrum
De Passage?
• Thuiswonende ouderen die minstens 65
jaar zijn
• Inwoners van Lier en aangrenzende
gemeenten
(Ranst, Nijlen, Berlaar, Putte, Sint-Katelijne
Waver, Duffel, Lint en Boechout)
• Mensen die overdag nood hebben
aan toezicht, verzorging en/of zinvolle
dagbesteding.

Wanneer is het open?
• De Passage is elke werkdag open van
8.30 tot 17 uur.
• Zaterdag, zon- en feestdagen is het
dagverzorgingscentrum gesloten.
Het aantal dagen dat men wenst te komen
wordt in onderling overleg besproken. Wij
verwachten van de gebruikers dat zij ten
laatste om 10 uur aanwezig zijn in het
dagverzorgingscentrum.

Hoeveel kost de opvang?
• Lierenaars betalen 24 euro per dag
• Inwoners uit aangrenzende gemeenten
betalen 26 euro per dag
In deze prijs is inbegrepen:
• Toezicht, verzorging en activiteitenaanbod
• Warm middagmaal en drank
• Water, koffie en thee doorheen de dag
• Incontinentiemateriaal

Het programma van de activiteiten wordt
maandelijks aangekondigd.

Is er vervoer van- en naar
De Passage?
Het dagverzorgingscentrum kan
gebruikers ’s morgens thuis komen
ophalen en ’s avonds terug brengen. Het
dagverzorgingscentrum beschikt over een
liftbus waarmee ook rolstoelgebruikers
vervoerd kunnen worden.
Het vervoer is niet inbegrepen in de dagprijs.
Men betaalt 1,25 euro per kilometer.
Uiteraard kunnen familieleden gebruikers
zelf ook brengen en halen.

