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PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG 

Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor 

de volledige  organisatie van zorg en begeleiding. Deze proberen wij maximaal  af te stemmen op 

jouw noden en wensen.   

Binnen woonondersteuning geïntegreerde zorg onderscheiden we 3 ondersteuningspakketten:  

 OP 1 :  woonondersteuning geïntegreerde zorg,  

 OP 2 :  woonondersteuning geïntegreerde zorg met verhoogde zorg - medische redenen  

 OP 3 : woonondersteuning geïntegreerde zorg met verhoogde zorg - gedragsproblematiek of  

 psychische kwetsbaarheid  

Als je je woonondersteuning organiseert door gebruik te maken van OP2 en OP3 is de zorg en 

ondersteuning die je krijgt veel intensiever omwille van medische redenen of je psychische 

kwetsbaarheid. 

Een voorbeeld: indien nodig kan de kine ook langskomen in het weekend, de woonbegeleider kan – op 

de momenten dat je niet naar het dagcentrum  gaat – samen met jou een activiteit doen in de 

woongroep of je kamer, de verpleegkundige kan meermaals per dag langskomen, … 

Deze ondersteuningspakketten zijn opgebouwd uit VERSCHILLENDE ONDERDELEN: beschrijving van de 

woonbegeleiding, de dagbesteding, de medische en therapeutische zorg en begeleiding, advies over 

hulpmiddelen, maatschappelijke dienstverlening, ortho-agogische dienstverlening en het gebruik van 

ondersteunende diensten.  

 

WOONBEGELEIDING 

 

 Eén of meerdere woonbegeleiders zijn fysiek aanwezig tussen 7u en 22u30 in jouw woongroep of op 

je individuele kamer.  

 Als je ondersteuning nodig hebt voor 7u of na 22u30 zal dit geboden worden door de 

nachtverpleging of een inslapende woonbegeleider.    

 De woonbegeleiders kunnen assistentie bieden in de gemeenschappelijke ruimtes van je 

woongroep. Je kan de woonbegeleiders ook oproepen om ondersteuning te bieden op  je kamer. 

  Zij bieden  ondersteuning op de verschillende levensdomeinen waarbij ze  oog  hebben voor zowel 

je individuele noden en vragen alsook voor je noden in groep. 

 

Je hebt ook  recht op een INDIVIDUELE BEGELEIDER 

 

Je individuele begeleider (IB)  is je eerste aanspreekpunt om samen met jou stil te staan bij jouw 

vragen en wensen en de ondersteuning die nodig is om dit mogelijk te maken.  

Jullie werken dit samen uit in een Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP).  

 

Daarvoor kan je wekelijks samenzitten met je IB. Een IB-moment duurt gemiddeld 45 minuten. Je IB-

moment plan je samen met je begeleider, op een moment dat voor jullie beiden past. Jullie bepalen 

samen de inhoud van dit moment. 
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DAGBESTEDING 

 

Als je voor je woonondersteuning gebruikt maakt  van OP 1-2-3, kan je beroep doen op het dagcentrum 

voor je daginvulling. Je kan er ook voor kiezen om je dagondersteuning volledig of gedeeltelijk zelf uit te 

bouwen. 

 

 

Kies je voor het DAGCENTRUM? 

 Het dagcentrum is dagelijks open van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u30 met uitzondering van 

enkele sluitingsdagen (bv. Kerstperiode, zomerverlof, feestdagen, …). Deze sluitingsdagen worden 

bij het begin van elk werkjaar meegedeeld.  

 Jouw activiteitenprogramma vertrekt steeds vanuit jouw wensen, interesses en talenten. We kijken 

wat jij nodig hebt als persoon. Daarnaast hebben we ook oog voor je specifieke noden in de groep. 

De verschillende momenten dat er voor jou dagondersteuning georganiseerd wordt, bekijken we in 

onderling overleg. Het kan zijn dat jouw activiteitenprogramma zich helemaal afspeelt binnen 

Dominiek Savio, maar wij hebben ook de mogelijkheid om voor jou activiteiten buitenshuis te 

organiseren.  

Een voorbeeld: Werken als vrijwilliger in een school.  

 De werkbegeleiders bieden je de nodige zorg en begeleiding op de verschillende levensdomeinen in 

functie van je activiteitenprogramma. De nadruk ligt dus op assistentie en begeleiding op de 

momenten dat je aanwezig bent in de dagbesteding.  

Kies je ervoor om je dagondersteuning ZELF uit te bouwen? 

Je kan hiervoor ondersteuning vragen aan je begeleiders.  

We kunnen samen met jou op zoek gaan naar externe partners ifv de uitbouw van je programma. .  

Maak je gebruik van ONDERSTEUNINGSPAKKET 3? 

Dan kan het zijn dat je op momenten dat je je minder goed voelt, niet naar het dagcentrum kan gaan of 

ook niet extern kan gaan werken. Op dergelijke momenten kunnen wij, indien dit aangewezen is, een 

een activiteit organiseren op je kamer of in je woongroep. 

 

 

MEDISCH EN THERAPEUTISCH ZORG EN BEGELEIDING 

 

De organisatie van de gezondheids- en therapeutische zorg maakt volledig deel uit van het 

ondersteuningspakket.  Dit wil zeggen dat als zorgaanbieder wij in dialoog met jou alles voor jou 

organiseren. Eventuele remgelden die hiervoor betaald moeten worden, betaal je zelf. 1 

                                                           
1
 Er is een overgangsmaatregel voorzien voor cliënten die reeds beroep deden op woonondersteuning in 2016. 
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Opvolging door de huisarts 

 Je algemene gezondheidstoestand wordt opgevolgd door een huisarts verbonden aan Dominiek 

Savio.  

 Indien je nood hebt aan een consultatie bij een arts in het weekend, op een feestdag of ’s nachts 

voorzien wij een artsenpermanentie.  

 Omwille van je beperking kan je nood hebben aan een consult bij een geneesheer-specialist. Een 

revalidatiearts, een neus-keel- oorarts, een neuroloog en een orthopedist maken deel uit van het 

medisch team. Je kan, mits doorverwijzing van je huisarts,  deze geneesheer-specialisten  

consulteren.   

 We werken ook samen met een tandarts en psychiater. Remgeld verbonden aan de consultaties bij 

tandarts en psychiater zijn voor eigen rekening.  

 

Ondersteuning door de medisch-verpleegkundige dienst 

 Ter ondersteuning van de huisarts is er een medisch- verpleegkundige dienst waar je overdag en ’ s 

nachts beroep op kan doen.  

 Ook in het weekend, op feestdagen  is er een verpleegkundige permanentie voorzien. Je medisch-

verpleegkundige verzorging wordt opgenomen door een eigen team verpleegkundigen die naar je 

kamer komen (of gebruik maken van een gemeenschappelijke badkamer)  of een dienst 

thuisverpleging waar Dominiek Savio  mee samenwerkt.  

 

Kinesitherapie, logopedie of ergotherapeutische opvolging 

 Indien vanuit kinesitherapeutisch, logopedisch en ergotherapeutisch onderzoek blijkt dat je nood 

hebt aan kinesitherapie, logopedie of ergotherapeutische opvolging , wordt dit voor jou 

georganiseerd.   

 Het  aantal behandelingsbeurten wordt in overleg met jou, diensthoofd therapie en de huisarts 

vastgelegd.  

 In geval van slikproblematiek kan de logopedist deskundig advies geven.  

Opvolging door diëtiste 

Als uit je algemene gezondheidstoestand blijkt dat aangepast voeding nodig is, staat er een diëtiste ter 

beschikking.  

 

ADVIES OVER HULPMIDDELEN 

 

Wanneer je denkt dat een hulpmiddel jouw kwaliteit van leven kan verbeteren, dan kan  je samen met 

de dienst hulpmiddelen op zoek gaan naar een gepast hulpmiddel. Deze mensen helpen jou in de 

zoektocht naar, de aanvraag van en het leren werken met het nieuwe hulpmiddel.  
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MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

 

 De sociale dienst biedt assistentie bij je maatschappelijke administratie. Dit kan gaan over je 

uitkering, brieven m.b.t. je belastingen, aanvraagformulieren hulpmiddelen, …   

 Bepaalde situaties kunnen ook heel wat emoties met zich meebrengen: Bv. omgaan met verlies, 

omgaan met slecht nieuws, gevoeligheden of spanningen in je netwerk, … De sociale dienst  kan jou 

en je netwerk hierin begeleiden.  

 Ze zijn een belangrijke schakel in het geven van informatie m.b.t. ondersteunende diensten. Dit 

kan gaan over diensten die openstaan voor elke burger (bijvoorbeeld het OCMW, een dienst 

geestelijke gezondheidszorg, …) als diensten erkend door het VAPH. Deze diensten kunnen dan 

ingeschakeld worden als aanvulling bij de ondersteuning die je krijgt vanuit Dominiek Savio. De 

sociale dienst kan een bemiddelende of coördinerende rol krijgen in de samenwerking tussen al 

deze verschillende partners. 

 

ORTHO-AGOGISCHE DIENSTVERLENING 

 

Waar jouw individuele begeleider rechtstreeks en op een directe manier jouw ondersteunt in het 

organiseren van een POP, volgt de orthoagoog  dit op van op afstand. Hij waakt erover dat jouw POP 

goed  is opgesteld . 

Hij waakt er dus oa over dat al je noden en wensen op verschillende levensdomeinen besproken 

worden.  

 Wanneer je het moeilijk hebt en het lukt je niet om samen met je IB een oplossing te vinden, kan  

de orthoagoog vanuit zijn specifieke deskundigheid je ondersteuning bieden. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn  omwille van psychische of medische problemen, verwerkingsproblemen, gedragsmoeilijkheden, 

moeilijkheden in de afstemming tussen welke ondersteuning jij vraagt en wat Dominiek Savio  kan 

bieden, ….  De orthoagoog gaat hierover met jou in gesprek en zoekt een passend antwoord. 

 Via de methodiek zorgtrajectbegeleiding , die uitgelegd staat in bijlage, tracht de orthoagoog 

telkens de juiste link te leggen tussen je zorgvraag en  de ondersteuning die je wenst. Jullie maken 

ook afspraken over wie die ondersteuning biedt: iemand uit je netwerk, een vrijwilliger, een 

hulpverlener van buiten Dominiek Savio, iemand van binnen Dominiek Savio, … Indien gewenst zal 

de orthoagoog de nodige contacten leggen met externe zorgaanbieders. 

De orthoagoog volgt jou en je ondersteuningsplan dan ook op van bij de opname.  
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HUISHOUDELIJKE DIENSTEN (keuken, wasserij, onderhoud) 

 

 Binnen het pakket woonondersteuning zitten medewerkers vervat voor het vervaardigen van 

maaltijden, het onderhoud in en om het gebouw, het wassen van kleding, … 

 De kostprijs van de maaltijd, de eigen was, zal aangerekend worden onder woon- en leefkosten. 2 

 

 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

Binnen de volwassenwerking zijn er ook verschillende ondersteunende diensten aanwezig die een rol 

kunnen spelen in het uitbouwen van je leven. De kosten die gepaard gaan met het gebruik van deze 

diensten worden verrekend binnen de woon- en leefkosten.  

 

We onderscheiden volgende diensten:  

EEN KLUSJESDIENST 

  

EEN VERVOERSDIENST 

 
het organiseren van individueel en 
gemeenschappelijk vervoer 

EEN VRIJWILLIGERSDIENST 

  
het zoeken van vrijwilligers om jou te 
ondersteunen bij een uitstap, vrije tijd, een 
reis, ..  
 

 

                                                           
2
 Momenteel werken wij verder met persoonlijke bijdrage, en gaan pas geleidelijk aan over naar woon- en 

leefkosten. 


