Inbegrepen dienstverlening
Inbegrepen in het verblijf zijn het gebruik en
schoonmaak van de kamer en gemeenschappelijke ruimtes, kleine herstellingen, aansluiting TV, elektriciteit- en waterverbruik,
maaltijden, toiletartikelen, bed- en badlinnen,
verpleegkundige, verzorgende en paramedische activiteiten, animatie- en recreatieactiviteiten, verzekeringspolissen m.b.t.
Zorgbedrijf Rivierenland, …
De was en de droogkuis van het persoonlijk
linnen zijn niet begrepen in de dagprijs. Je
hebt de keuze om de was van de kleding in
eigen beheer te doen of toe te vertrouwen
aan de wasserij aangesteld door Zorgbedrijf
Rivierenland.
De dagprijs is de prijs die de bewoner of de
vertegenwoordiger betaalt per dag dat hij/zij
bij ons verblijft.
Deze bedraagt 71,35 euro netto.
Voor personen met jongdementie bedraagt
de dagprijs 46,35 euro netto.*

Woonzorgcentrum

Roosendaelveld
Ligging
Roosendaelveld is gelegen aan de noordrand van
stad Mechelen, naast het AZ Sint-Maarten en op
wandelafstand van het Tivolipark. Het woonzorgcentrum is goed bereikbaar via het openbaar
vervoer (bus 2 en 5), per fiets en met de wagen.
Er is een ruime parking voor bezoekers.
Adres:
Liersesteenweg 435 Z
2800 Mechelen

Contact
T 015 97 04 00
E rdv.onthaal@zbrivierenland.be
W www.roosendaelveld.be

*prijzen 2021

V.U. Jeroen Baeten, Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28a,
2860 Sint-Katelijne-Waver. Zorgbedrijf Rivierenland is een welzijnsvereniging en is een dochtervereniging van OCMW Mechelen
en OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Welkom in Roosendaelveld

Zorg op maat

Woonzorgcentrum Roosendaelveld richt zich
specifiek tot ouderen met dementie, personen
met jongdementie en ouderen met een
bijzondere psychische kwetsbaarheid.

Tijdens het verblijf garandeert een multidisciplinair team een permanente verzorging en
begeleiding van de bewoners. Zij werken nauw
samen met de familie en huisarts.

Wonen
Afhankelijk van jouw noden verwelkomen we je
in één van onze 15 huizen. In elk huis verblijven
8 bewoners.
Deze vorm van wonen noemen we kleinschalig
genormaliseerd wonen.
We willen de bewoners een zo normaal mogelijke
omgeving aanbieden en tegelijk ook bijzondere
zorg bieden wanneer dat nodig is.
De kamers zijn mooi hedendaags aangekleed en
zijn standaard uitgerust met vast meubilair en
een aangepaste badkamer. Daarnaast is ook
overal de modernste technologie aanwezig om de
best mogelijke zorg te kunnen bieden.
Het woonzorgcentrum is geen eiland, maar
integreert zich in de samenleving en omgekeerd.
Samen met bewoners en familie zoeken we naar
een maximale kwaliteit van leven voor elke
unieke bewoner.

Leven
Brasserie Den Druppel
Elke dag zijn bewoners en familie welkom voor
een drankje en/of snack. Op het terras met
uitzicht op de tuin is het heerlijk verpozen.
Kapsalon en pedicure

We werken met een vast team en op reservatie.
De ruimte mag ook gebruikt worden door familie
of vrienden om een bewoner te verzorgen.
Wellness
Bewoners kunnen - al dan niet samen met
familie - genieten van een infraroodcabine en
een sauna.
Kiné
Op de verschillende toestellen genieten de
bewoners van bewegen op maat onder de
professionele begeleiding van de eigen
kinesitherapeuten.
Ontmoetingsruimte ‘t Knooppunt
In ’t Knooppunt kunnen bewoners van de
verschillende huizen elkaar ontmoeten,
activiteiten ondernemen en samen dingen
be-leven.

Elk team bestaat uit zorg- en verpleegkundigen,
ergo- en kinesitherapeut, woningassistenten,
woonbegeleiding en krijgt coaching van een
teamcoach/hoofdverpleegkundige. De teams
worden op hun beurt ondersteund door de psycholoog, de sociale dienst, de technische dienst,
het onthaalteam, het centraal logistiek- en
brasserieteam en de directie.

Familie en de buurt
Familie en vrienden zijn zeer welkom. We willen
samen het leven be-leven. Waar mogelijk willen
we bewoners laten deelnemen aan activiteiten
buiten het woonzorgcentrum, in de buurt, bij
familie, bij hobbyclubs.
We zorgen er samen voor dat de bewoner elke
dag een mooie dag beleeft.

