
Schietschijfstraat 5
1210 Sint-Joost-ten-Node

Bereiken?

Metro 2 of 6 (Madou)
MIVB: 29 (Clovis), 61 (Steurs), 63 (Sint-Joost)
De Lijn : 318 / 351 / 358 / 410 (Clovis)

+ Bezoekersparking

ANNE-SYLVIE MOUZON
RVT-ROB

WAAR?

Ver. uitg.: Luc FRÉMAL (Voorzitter)
OCMW van Sint-Joost-ten-Node | 2021

Met de steun van de GGC

OCMW VAN SINT-JOOST

HOE CONTACT OPNEMEN?
 

02 220 29 71
cg.secretariat@cpassjtn.irisnet.be

FOTOALBUM



DE DIENSTVERLENING VAN HET RUSTHUIS

Bejaarden van 60 en ouder die aan
zelfredzaamheid inboeten of die lijden aan
alzheimer (2 specifieke CANTOUS-eenheden);

Iedereen kan een aanvraag indienen; ook
bewoners van andere gemeenten.

RVT-ROB, herstelkuren, kort- en langverblijf;

147 eenpersoonskamers (23 tot 25 m² groot),
waarvan 35 in de CANTOUS-eenheden;

Meubilair wordt aangeboden, de bewoner kan
de kamer echter naar eigen smaak aankleden;

Ziekenhuisbed, nachtkastje, ergonomische
zetel, inbouwkast, verpleegoproepsysteem,
aangepaste douchekamer, enz.;

Grote cafetaria, moestuin, composteersite,
petanquebaan, enz.

Ter plekke door een chef-kok bereide bio-
producten;

Gevarieerde en aangepaste menu's

Diëtiste, enz.

Opgevangen publiek

Type accommodatie / huisvesting

Restauratie

Gemeenschappelijke ruimten

Salon, eetzaal, bibliotheek, familiehoek, enz.

Intergenerationele workshops, reminiscentieworkshops,
bewegingsworkshops, schilderworkshops, tuinieren,
enz.;

Uitstapjes en diverse activiteiten, onderhoudsturnen, qi
gong (Chinese meditatietechniek), diverse feestjes,
muzikale activiteiten, kookworkshops, enz.

Opvang van verwarde personen;
Levenseindebegeleiding;
Intergenerationele interacties;
Ecobeheer en duurzaamheid;
Sociale cohesie met de buurt;
Begeleiding bij medisch bezoek;
Waardemanagement (menselijkheid, open huis,
zelfredzaamheid);
Welzijnsbegeleiding;
Kookworkshops en kookactiviteiten, enz.

Begeleiding door een multidisciplinair team

Coördinerend arts, verpleegsters, verpleeghulpen,
psycholoog, maatschappelijk assistente, kinesitherapeut,
ergotherapeut, logopedist, podoloog, diëtiste, animatoren,
referentiepersoon ‘dementie’, referentiepersoon ‘palliatieve
zorg’, begeleider, enz.

Sociale leven

Dagelijkse leven

Kapsalon, hulp in het dagelijks leven, tuin en terras,
linnendienst, enz.

Sociale dienst

Informatie over financiële ondersteuning, verblijf in een
rusthuis en de tenlasteneming van de verblijfskosten,
opvolging, opnameprocedure, enz.

Troeven / kwaliteiten

Callcenter

Sociale Dienst / Opname

Onthaal / Secretariaat

Directie

Van maandag tot vrijdag

Van 08.30 tot 17.00 uur (en na afspraak)

Alle dagen

Van 11.00 tot 20.00 uur

Tarieven: op verzoek (neem contact op met het RVT-ROB).

Contactgegevens

0800 35 254
Van maandag tot vrijdag
8u-12u | 13u-16u30
 

02 220 29 69 - 02 220 24 11 - 02 220 24 17
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be
 

02 220 29 95 - 02 220 29 71
cg.secretariat@cpassjtn.irisnet.be
 

De heer BOUTEILLER Marc
02 220 29 56
marc.bouteiller@cpassjtn.irisnet.be
 

Permanenties

Bezoek bewoners

PRAKTISCHE INFORMATIE


