
Tijdelijk verblijf
Tijd nodig om even op  

adem te komen?  

Dominiek Savio Instituut vzw
Koolskampstraat 24

8830 Gits

Kostprijs Onze visie?

Info?

De financiële bijdrage per verblijfsdag wordt berekend 
aan de hand van jouw inkomsten.  
De maximumbijdrage wordt bepaald door de  
reglementering van het VAPH.
 
Inbegrepen in de dagprijs

 � Verblijf
 � Verzorging
 � Onderhoud van je kamer
 � Maaltijden
 � De was van het bedlinnen

Niet inbegrepen in de dagprijs
 � Persoonlijke was
 � Remgeld op medicatie en doktersbezoek
 � Kapper en pedicure
 � Telefoon- en internetaansluiting
 � Ziekenvervoer of vervoer voor vrijetijdsbesteding
 � Verzorgingsmateriaal
 � Toiletgerief

 � Waarborg kamersleutel

Bepaalde ziekenfondsen verlenen een tussenkomst 
van het verblijf. Het bedrag en het aantal dagen  
waarvoor er een tussenkomst is, kan sterk verschillen.

Dominiek Savio heet iedereen met een al dan niet  
aangeboren neuromotorische beperking welkom.  

Wij willen iedereen kansen bieden en houden hierbij 
rekening met de beperkingen maar zeker ook met de 
mogelijkheden van elk individu.

Als je wat je kunt,
mag doen,

en er iets mee in beweging brengt,
wat zinvol is,

dan ga je in jezelf geloven,
meetellen in de groep,
en je Gedragen voelen. 

Getuigenis
“Zondag 14 september vertrok ik met pak en zak 
naar Gits. Het was spannend hoor!
Ik had een mooie eigen kamer met TV  
en zicht op het dagcentrum. 
We waren met 6 bewoners en veel personeel. 
Ze waren heel vriendelijk en hebben mij goed  
geholpen. Ze hebben daar een lieve poes ‘Filoe’.  
‘k Heb mij ‘stief’ geamuseerd.  Ik wil zeker nog terug 
gaan! Het was een beetje als op reis gaan. 
Groetjes D.G.”

Hilde Vandenbussche
Logeercoach
T: 0473 83 75 14
E: hilde.vandenbussche@dominiek-savio.be



Wij zijn er voor jou! Samen op weg...

Kom jij in aanmerking?

De logeercoach staat voor je klaar

Uitrusting van je kamer 

Je kan tijdelijk bij ons verblijven om zo ‘ademruimte’ 
te voorzien voor je mantelzorgers. Je kan ook via een 
woontraining of vanuit een specifieke zorgvraag  
beroep doen op ons tijdelijk verblijf. 

Enkele voorbeelden
 � Je mantelzorgers zijn op reis.

 � Je mantelzorgers zijn ziek of er is een sterfgeval.

 � Het is moeilijk in je thuissituatie en je moet er even 
tussenuit.

 � Je bent onvoldoende hersteld na een ziekenhuis- 
opname om meteen terug naar huis te kunnen.

 � Je wil eens proeven van het wonen binnen een 
voorziening; een soort ‘woonstage’

 � ...

 � Bij voorkeur leren we je eerst kennen tijdens een 
kennismakingsbezoek. We kijken welke  
ondersteuningsnood je hebt. We gaan na hoe we 
vanuit een bestaande woongroep ondersteuning 
kunnen bieden op maat.

 � De mate van deelname aan de woongroep wordt 
steeds individueel en in overleg bekeken.

 � Op de eerste plaats garanderen wij een kamer, met 
maaltijd en verzorging. Indien haalbaar kan ook 
dagbesteding en therapie geboden worden.

 � Waar mogelijk werken wij samen met reguliere 
diensten (jouw eigen huisarts, privé kiné, Wit-Gele 
kruis…). 

 � De logeercoach overloopt met jou de nodige 
documenten en noteert afspraken betreffende het 
ondersteuningsaanbod. 

Wij dienen rekening te houden met enkele  
voorwaarden. Afhankelijk van jouw situatie kan je 12, 
30 of 90 dagen per kalenderjaar, al of niet aansluitend, 
tijdelijk bij ons verblijven.  
De exacte voorwaarden kan je bij ons opvragen.

De logeercoach behartigt jouw ondersteuning zodat je 
verblijf zo optimaal mogelijk kan verlopen. Je kan bij 
deze persoon terecht met jouw vragen.  
De logeercoach is ook contactpersoon voor familie en 
derden.

De kamers voor tijdelijk verblijf zijn gezellig en volledig 
uitgerust.

 � Hoog/laag bed met beddengoed

 � Digitale TV en internetaansluiting  
(€ 15 per begonnen week)

 � Oproepsysteem

Vlakbij jouw kamer kan je gebruik maken van het  
aangepast sanitair (toilet, badkamer ...)

Jouw kamer ligt telkens in de buurt van een van onze 
woongroepen. Zo is er steeds iemand in de buurt als je 
met vragen zit.


