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In bepaalde situaties kan je nood hebben aan een tijdelijk verblijf.

• Het loopt even moeilijk in je thuissituatie.
• Je wil er even tussenuit.
• Voor jouw mantelzorgers is het even niet mogelijk om je de juiste  

ondersteuning te bieden.
• Je bent onvoldoende hersteld na een ziekenhuisopname om meteen terug 

naar huis te kunnen.
• Je wil eens proeven van het wonen binnen een voorziening; een soort 

‘woonstage’
• ...

Is dit herkenbaar? Wij kunnen wellicht iets voor jou betekenen.

In ons tijdelijk verblijf heten we iedereen met een (neuro-)motorische handicap 
of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) welkom. 
Zowel met een persoonsvolgend budget (PVB) als via rechtstreeks 
toegankelijke hulp (RTH) kan je bij ons terecht. 
De intensiteit van je verblijf is afhankelijk van de grootte van je PVB of je 
resterend puntensaldo bij RTH.  
We bekijken samen met jou de exacte mogelijkheden.

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

KOM JIJ IN AANMERKING?
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“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.”
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“Mijn dochter Lies maakt al 2 jaar gebruik van het 
systeem 'tijdelijk verblijf'. Dit betekent voor ons even 
een adempauze, er komt extra tijd vrij die je anders 
kan invullen. Je hoeft niet steeds paraat te staan, 
want je taken worden door iemand overgenomen.
Ook voor Lies is dit een heel leuke ervaring. Ze voelt 
zich zelfstandiger en kan zelf beslissingen nemen.
Ze komt ook terecht in een woongroep waar ze zich 
goed voelt en één voelt met de vaste bewoners.
Kortom, tijdelijk verblijf is voor beide partijen een 
aangename situatie." Ann, mama van Lies
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SAMEN OP WEG

UITRUSTING VAN JE KAMER

WAT KOST TIJDELIJK VERBLIJF?

• Tijdens een kennismakingsbezoek leren we elkaar kennen en geef je aan 
wat je belangrijk vindt. Samen gaan we na hoe je vanuit een bestaande 
woongroep ondersteuning op maat kan krijgen.

• Wij voorzien voor jou een kamer maaltijden en verzorging.
• Jij kan kiezen in welke mate je wil deelnemen aan het leven binnen de 

woongroep.
• Indien gewenst en haalbaar kan je aansluiten bij ateliers in onze  

dagondersteuning en/of therapie volgen.
• Wij werken samen met reguliere diensten (je eigen huisarts, privé kiné, 

Wit-Gele Kruis …).

De kamers voor tijdelijk verblijf zijn gezellig en volledig uitgerust:
• hoog/laag bed
• digitale TV en internetaansluiting
• oproepsysteem
• ...

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

• Handicapspecifieke zorg en ondersteuning: betaal je via je Persoons  
Volgend Budget (PVB) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).  
Wij bekijken samen met jou de diverse mogelijkheden.

• De huur van je kamer en de maaltijden zitten vervat in de hotelkosten:  
dit is een vaste bijdrage per dag. Het maximum wordt bepaald door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
Voor extra’s zoals internet, verzorgings- en incontinentiemateriaal, kapper, 
persoonlijke was ...  wordt een aparte afrekening gemaakt.

Sommige mutualiteiten komen tussen in je verblijf.  
De tussenkomst verschilt per mutualtieit.
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In Dominiek Savio willen we iedereen kansen bieden. 
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden  

en beperkingen 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.

ONZE VISIE

CONTACT | INFO
LOGEERCOACH
051 230 611 
logeercoach@dominiek-savio.be

De logeercoach is jouw contactpersoon tijdens je verblijf.



DOMINIEK SAVIO vzw
Koolskampstraat 24
8830 Hooglede-Gits
051 230 611
dominiek-savio.be
info@dominiek-savio.be

VOLWASSENENWERKING


