
Woonzorgcentrum HET MEERLEHOF 

Wijngaardstraat 15 

3560 Lummen 

Erk.nr. CE en VZB2280 

Tel. 013/52 13 54 

Fax. 013/35 16 18 

Email: wzchetmeerlehof@lummen.be 

Geluk is  

een kus, een knuffel,  

een lieve lach  

en genieten  

van elke dag 

 

Ons oude huis … 

 

heeft 68 éénpersoonskamers en 6 twee-

persoonskamers, verdeeld over 3 afde-

lingen met gemengde zorg. 

 

Je ontbijt samen met de andere  

bewoners op de afdeling. 

Het middagmaal en warm avondeten 

wordt geserveerd in het gemeenschap-

pelijk restaurant. 

 

Ons nieuwe huis ... 

 

heeft 80 éénpersoonskamers met  

mogelijkheid tot een echtpaarkamer, 

verdeeld over 9 leefgroepen met max. 

10 bewoners per leefgroep. 

 

Je geniet van het ontbijt samen met 2 

andere leefgroepen. Je middag– en 

avondmaal wordt geserveerd in je ei-

gen leefgroep. 

 

Je vindt bij ons zorg als je 65 plusser 

bent met een lichte of zwaardere zorg-

behoefte en bij dementie. Bij extreem 

wegloopgedrag kunnen wij jou echter 

geen thuis aanbieden. 

Bij ons is … 

 

Marc Gijbels de directeur 

Dr. Jan Delbeke de coördinerend en  

raadgevend arts 

Josette Vangeel en Manuela Vandenboer 

de sociale dienst 

 

Zij helpen u graag verder na een  

telefonische afspraak. 



BIJ ONS KOMEN WONEN 

 je vraagt je opname aan: 

         - telefonisch 013/52 13 54 

         - online: 

           https://www.lummen.be/wonen-en- 

           werken/levenslang-wonen/  

           woonzorgcentrum-het-meerlehof 

 

           download de opnameaanvraag bij 

           “aanvraag tot opname” 

 

           Je kan bij ons geen preventieve aanvraag 

           doen voor op onze wachtlijst 

 

 je bezorgt ons de ingevulde formulieren 

 

 wij contacteren jou voor een afspraak 

 

 je krijgt een rondleiding en we bespreken 

de werking van ons huis 

 

 je aanvraag wordt besproken op het 

maandelijkse zorgteam 

 

 

Thuis is waar we Samen Zijn en leefplezier voorrang heeft … 

DAGPRIJS VOOR INWONERS VAN LUMMEN DIE 

VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN 

 

éénpersoonskamer € 48,89 

tweepersoonskamer € 44,70 

 

DAGPRIJS VOOR INWONERS VAN LUMMEN DIE 

NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN EN 

VOOR BEJAARDEN VAN BUITEN LUMMEN 

 

éénpersoonskamer € 52,50 

tweepersoonskamer € 48,30 

 

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS 

 zorg en leefplezier 

 maaltijden, water,  

onderhoud van de kamer, beddengoed, 

bemeubelde kamer 

 incontinentie– en verzorgingsmateriaal 

 was van beddengoed, nachtkledij,  

kookvast (60°) en droogkast geschikt   

ondergoed (geen Damart),  

sokken, mannenoverhemden 

 handdoeken en washandjes enkel voor 

gebruik in ons huis 

 familiale verzekering 

 gewone (analoge) aansluiting kabel-tv,  

in ons nieuwe huis: digitale aansluiting 

 basispakket persoonlijke toiletartikelen 

(zeep, shampoo, tandpasta) 

WAT BETAAL JE EXTRA 

 medicatie en consultatie artsen 

 kinesitherapie (behalve voor RVT-

gerechtigden) 

 hospitalisatieverzekering 

 lidgeld mutualiteit en zorgverzekering 

 wassen van bovenkledij, BH, nylonkous, 

keukenhanddoek, niet-kookvast en/of niet

-droogkast geschikt ondergoed (o.a. Da-

mart, …) 

 frisdrank op de kamer 

 persoonlijke kosten zoals kapster,  

pedicure, schoonheidsproducten, … 

 hulpmiddelen: rolstoelen, looprek, … 

 aansluiting telefoon/internet/digitale tv   

 

WI J  B IE DE N  

 professionele zorg 

 een gevarieerd activiteitenaanbod 

 de vrijheid om eigen meubilair mee te 

brengen (uitgezonderd een bed) 

 de vrije keuze van huisarts en andere ex-

terne hulpverleners (uitgezonderd voor 

RVT-gerechtigden) 

 mogelijkheid om: 

 - onze kapper/pedicure te bezoeken 

 - het persoonlijk wasgoed mee te geven

   aan de wasserij 

 - deel te nemen aan de gebruikersraad 


