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TEAM - KWALIFICATIES 

De directie is dagdagelijks verantwoordelijk en staat steeds tot uw beschikking.
Daarnaast bestaat ons team uit verschillende functies:
• zorg:
 de verpleeg- en zorgkundigen staan 24u/24u ter beschikking van de residenten. Heel 

wat medewerkers hebben een extra specialisatie in onder andere palliatie, dementie, 
wondzorg,...

• paramedici: 
 we werken met externe en interne kinesietherapeuten die elke voorgeschreven behan-

deling nauw opvolgen, ons ergoteam staat in voor de animatieactiviteiten, voorzien de 
resident van aangepaste materialen, geven ADL-begeleiding,...

• sociale dienst: 
 De sociale dienst verzorgt de contacten met én het informeren van (potentiële) bewoners 

en hun familie én ondersteunt hen op diverse vlakken, zowel vóór als tijdens het verblijf.
• administratie: 
 zij zorgen ervoor dat alle administratieve verplichtingen worden opgevolgd.
• keuken:
 de keukenmedewerkers bereiden voor iedereen dagelijks een versbereide maaltijd waar-

bij voldoende variatie wordt voorzien. Alsook alle diëten kunnen worden opgenomen.
• onderhoud:
 de medewerkers van het onderhoudsteam zorgen er voor dat uw kamer proper en net 

is, alsook dat alle gemeenschappelijke ruimtes proper zijn.

Een netwerk van woonzorgcentra en assistentiewoningen



FACILITEITEN 

Naast deze individuele ruimte heeft het woon- en zorgcen-
trum ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals 
aangepaste badkamers met inloopdouche, kinesitherapie- 
ruimte, kapsalon. 

Op iedere verdieping bevindt zich ook een woonkamer 
waar de bewoners hun maaltijden kunnen nuttigen,  
kunnen deelnemen aan activiteiten en hun sociale contac-
ten kunnen onderhouden. 

De activiteiten, georganiseerd door de ergothera-
peuten en de dienst ‘animatie’ , zijn divers van aard.  
Spelnamiddagen, show- en dansnamiddagen, 
culinaire activiteiten, thema-activiteiten… zijn een 
aantal voorbeelden van activiteiten gericht naar alle 
bewoners, maar ook individuele activiteiten komen 
aan bod. 

Bij gelegenheid trekken we er ook op uit. We maken 
een boswandeling, gaan naar zee, brengen een  
bezoek aan Lourdes te Oostakker etc. 

LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

Residentie Stuivenberg is gelegen in de gemeente 
Evergem, dichtbij het centrum en omgeven door tal 
van winkels. Op 100 meter bevindt zich het ‘groene’ 
Elslopark. Het woon- en zorgcentrum is vlot te berei-
ken via de R4 en het openbaar vervoer (2 bushaltes 
op wandelafstand)

Residentie Stuivenberg biedt 60 woongelegenheden 
aan. Iedere woongelegenheid beschikt over een bad- 
kamer met toilet en wastafel, is uitgerust met het nodige 
meubilair en een televisie. De woongelegenheid kan 
verder met persoonlijke meubelen en decoratie aan-
gekleed worden. Infrastructuur

-  In een rustige omgeving en in de nabijheid  
 van winkels, banken, ...
- Grote kamers voorzien van alle comfort en  
 aangepast meubilair

Zorgen
- Licht zorgbehoevenden tot  
 zwaar zorgbehoevenden

Kenmerken
- Bibliotheek
- Kapsalon
- Cafeteria
- Kine- en ergotherapieruimten
- Woonkamers
- Aangepaste badkamersUw kwaliteit van wonen en leven in het hart van onze zorgen


