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PAKKET WOONONDERSTEUNING GEDEELDE ZORG  

– LOCATIE GITS : DE BOERDERIJ  EN DE LYSTERBESSE - 

Bij de ondersteuningspakketten gedeelde zorg staat Dominiek Savio voor een DEEL in voor de 

organisatie van je zorg en begeleiding. Daarnaast regel je ook zelf een deel van je zorg en begeleiding  

met externe partners.  De coördinatie en bemiddeling tussen wat Dominiek Savio doet en wat een 

externe partner opneemt, wordt grotendeels door jou en je netwerk opgenomen.  

Het BASISPAKKET bestaat uit: woonondersteuning met oproepbare permanentie,  maatschappelijke 

dienstverlening, ortho-agogische dienstverlening en gebruik van huishoudelijke diensten.  

Het kan zijn dat je wil wonen in De Boerderij of de Lysterbesse , maar meer ondersteuning nodig hebt of 

wenst dan beschreven staat in dit basispakket. In die situatie kan je, mits bijbetaling, dit basispakket  

AANVULLEN MET  

 Medisch en therapeutische zorg en begeleiding 

 Dagbesteding 

 Extra individuele begeleidingstijd  geboden door je IB.  

 

 

WOONBEGELEIDING 

 

 De begeleider biedt ondersteuning binnen het STUDIOWONEN aan. Hij doet dit op de verschillende 

levensdomeinen waarbij de nadruk ligt op assistentie. De begeleider heeft oog voor je individuele 

noden alsook voor je noden in groep.  

 De begeleider is NIET CONSTANT AANWEZIG. Wanneer er geen begeleider aanwezig is, kan je bellen naar 

de oproepbare permanentie: een begeleider komt dan onmiddellijk langs weliswaar rekening 

houdende met de nodige verplaatsingstijd. ’s Nachts is er echter wel een begeleider die inslaapt 

aanwezig of kan er via een OPROEPSYSTEEM beroep gedaan worden op de nachtverpleging.  

  Wanneer je dus je wonen organiseert binnen ondersteuningspakket vier moet je GROTENDEELS ZELF 

KUNNEN INSTAAN VOOR JE ZORG en moet je EVEN ALLEEN KUNNEN ZIJN. Wanneer het voor jou moeilijk is om 

alleen te zijn, kan je dit ondersteuningspakket samen gebruiken met ondersteuningspakket 

dagondersteuning. 

 De ASSISTENTIE die door de begeleider geboden kan worden, is EERDER BEPERKT. Er wordt verwacht dat 

je zelf het leven op je studio grotendeels kan organiseren. Voor bepaalde handelingen kan de 

begeleider beperkte hulp bieden.  Een voorbeeld:  het organiseren van je maaltijden, …   

 

Je hebt ook recht op een individueel 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).  

De IB helpt je niet alleen bij het uitklaren van je wensen, maar ondersteunt je ook in de stappen die 

nodig zijn om dit te realiseren.  Daarvoor kan je gemiddeld wekelijks 1 uur samenzitten met je IB. Je IB-
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moment plan je samen met je begeleider, op een moment dat voor jullie beiden past. Jullie bepalen zelf 

de inhoud van dit moment. 

 

Indien deze IB-tijd voor jou te beperkt lijkt kan je dit aanvullen met extra individuele begeleiding, 

opgenomen door je IB of andere begeleiders die werken in De Boerderij of De Lysterbesse. Je kan 

maximaal twee extra uren IB-tijd aankopen.  Hier is een meerprijs aan verbonden.  

 

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 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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DAGBESTEDING 

 

Er wordt verondersteld dat je zelf instaat voor je daginvulling.  

Indien dit voor jou niet lukt, kunnen wij voor jou dagondersteuning organiseren . Meer informatie kan je 

terugvinden in het bijvoegsel: WIL JE NAAST WOONONDERSTEUNING OOK DAGONDERSTEUNING KRIJGEN?  

 

MEDISCH EN THERAPEUTISCH ZORG EN BEGELEIDING 

 

Als je beroep doet op dit ondersteuningspakket wordt er verwacht dat je zelf instaat voor de organisatie 

van je gezondheids- en therapeutische zorg.   

 

Op medisch vlak 

 Op medisch vlak betekent dit dus dat je beroep doet op je eigen huisarts of geneesheer- 

specialisten.  

 Indien je nood hebt aan een arts tijdens het weekend of ’s nachts neem je contact op met de 

huisartsenwachtpost.   

 Indien je nood hebt aan verpleegkundige zorg op je studio organiseer je dit met een dienst 

thuisverpleging naar keuze.    

Op therapeutisch vlak 

 Op therapeutisch vlak werk je in eerste instantie samen met je eigen therapeuten.  

 Kinesitherapie : je kiest je een eigen kinesist die jou in je studio of in zijn praktijk behandelt. 

 Logopedie : je organiseert dit zelf met een zelfstandig logopedist.  

 

Indien je denkt dat dit voor jou onvoldoende is of niet haalbaar is, dan kan DSI, in dialoog met jou, je 

medische en therapeutische zorg en begeleiding organiseert, dan kan dit mits bijbetaling. Meer 

informatie vind je in het  bijvoegsel: WIL JE DAT DSI INSTAAT VOOR JOUW MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORG EN 

BEGELEIDING?  

 

 

ADVIES OVER HULPMIDDELEN 

 

Als jij nood hebt aan hulpmiddelen, is het best dit met jouw behandelend therapeut of jouw netwerk te 

bekijken. Indien wenselijk kan er beroep gedaan worden op het Centrum voor Consult, mits betaling 

vanuit je PVB.  

http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/zorg.dominiek-savio.be/VOLWASSENEN/ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN/DS_BIJ_VW_OP_OP%204_verzwaringOP4DO.pdf
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/zorg.dominiek-savio.be/VOLWASSENEN/ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN/DS_BIJ_VW_OP_OP%204_verzwaringOP4.med.par.pdf
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/zorg.dominiek-savio.be/VOLWASSENEN/ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN/DS_BIJ_VW_OP_OP%204_verzwaringOP4.med.par.pdf
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HUISHOUDELIJKE DIENSTEN (keuken,  onderhoud) 

 

 Binnen het pakket woonondersteuning zitten medewerkers vervat voor het onderhoud van jouw 

ruimte en de gemeenschappelijke ruimtes. 

 Er wordt verwacht dat je zelf instaat voor jouw maaltijden. Je kan echter ook een maaltijd nuttigen 

in het restaurant van Dominiek Savio, mits betaling.  

 

 

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. 1 

 

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 … 
 

 

                                                           
1
 Momenteel werken wij verder met persoonlijke bijdrage, en gaan pas geleidelijk aan over naar woon- en 

leefkosten. 


