
OM STRAKS WEER
VERDER TE KUNNEN?

W A T  A L S  J E  E V E N  O P  P A U Z E  K O N  D R U K K E N . . .

N I E U W E  D I E N S T V E R L E N I N G :
O R I Ë N T E R E N D  K O R T V E R B L I J F  



Vanaf 1 juli 2021 start woonzorgcentrum De Zilverberg

met oriënterend kortverblijf: een nieuwe dienstverlening

voor ouderen die zich thuis in een moeilijke situatie

bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis

tijdelijke, passende zorg en ondersteuning nodig

hebben. 

In het oriënterend kortverblijf zoeken we samen met de zorgvrager

en zijn omgeving naar de beste thuiszorgondersteuning of de beste

woonvorm, dit vanuit een multidisciplinaire benadering. 

DOEL

I N  A N D E R E  W O O R D E N :  E E N  T U S S E N P A U Z E  
O M  R U S T I G  T E  K I J K E N  W A T  V E R D E R  K A N

 



Tijdens het oriënterend

kortverblijf wordt de nieuwe

bewoner opgevolgd door een

multidisciplinair team bestaande

uit de maatschappelijk werker,

ergotherapeut, verpleegkundige

en psycholoog.

We gaan samen met de

bewoner, de kinderen, andere

mantelzorgers en de

eerstelijnszorg (huisarts en de

thuiszorg) aan de slag om een

gepaste oplossing te vinden. 

We gaan samen op zoek naar

hoe het straks verder kan. We

drukken de pauzeknop dan ook

letterlijk even in om dat te

kunnen vinden. 

Deze oplossing kan zijn: terug

naar huis met een passende

omkadering en hulp,

doorverwijzing naar een

dagcentrum, een andere

voorziening of woonvorm (bv.

assistentiewoning), een opname

in een woonzorgcentrum, een

doorverwijzing voor verder

onderzoek in een ziekenhuis, … 

Intussen geniet de bewoner van

een comfortabel verblijf in

leefgroep De Kiem. 

WZC De Zilverberg staat voor

wonen in kleine intieme

leefgroepen volgens het

dagritme dat de zorgvrager

thuis gewoon was. 

Het zo veel mogelijk

benaderen van het familiaal

leven, het zich thuis voelen in

een vriendelijke en gastvrije

sfeer en het aanbieden van

zinvolle tijdsbesteding staan

centraal. We bieden warme

zorg in een groene omgeving. 

WZC DE ZILVERBERG
WAT IS HET

ORIËNTEREND
KORTVERBLIJF?
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OPNAME

 CONTACT

Voor een opnameaanvraag

neem je contact op met de

maatschappelijk werker die

verantwoordelijk is voor het

oriënterend kortverblijf. Dit

kan zowel telefonisch als per

mail. De contactgegevens vind

je terug op de laatste pagina

van deze folder. 

De maatschappelijk werker zal

in dit eerste oriënterend

gesprek oordelen of de

aanvrager in aanmerking komt

voor oriënterend kortverblijf*.

Zo niet, verwijst zij de

kandidaat door naar passende

hulp.

INTAKEDe verschillende stappen

van opname tot na het

verblijf op een rijtje: 

1

2

4

heeft een zorg- en ondersteuningsvraag
die niet kan worden beantwoord door een
opname in een ziekenhuis of
revalidatiecentrum. 
bevindt zich in een thuiszorgsituatie
waarin de kinderen of andere
mantelzorgers wegvallen en waardoor de
thuissituatie onhoudbaar wordt. 
heeft als categorie op de Katz-schaal B, C,
Cd of D. 

*Wie komt in aanmerking voor oriënterend
kortverblijf?

De zorgvrager:

De kandidaat dient slechts aan 2 van deze 3
criteria te voldoen. 

Enkele weken voor de opname

zal de maatschappelijk werker

opnieuw contact opnemen met

de zorgvrager en zijn

mantelzorger voor het

opnamegesprek. 

WELKOM OP DE
ZILVERBERG

De maatschappelijk werker

verwelkomt de bewoner met een

kopje koffie. De kamer kan met

enkele foto ’s of persoonlijke

bezittingen worden ingekleed. 
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De maatschappelijk werker

organiseert samen met de

zorgvrager en de mantelzorger

de meest geschikte

ondersteuning of woonvorm. 
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Tijdens het verblijf worden de

zorg- en ondersteuningsvragen

in kaart gebracht door de

verschillende zorgverleners. 

Op basis van observaties en

gesprekken wordt een zorg- en

ondersteuningsplan opgemaakt

door de ergotherapeut en

eventueel de psycholoog. 

Om de twee weken komt het

multidisciplinair team samen om

de zorg- en ondersteunings-

doelstellingen verder uit te

werken. 

Ook de huisarts wordt

uitgenodigd om deel te nemen

aan het multidisciplinair overleg

zodat we een correct totaalbeeld

kunnen vormen. 

Gedurende het oriënterend

kortverblijf gaat de

maatschappelijk werker in

gesprek met de bewoner en zijn

mantelzorger en worden de

zorg- en ondersteuningsvragen

en de volgende stappen samen

overlopen. 

Oriënterend kortverblijf kan voor

min. 14 opeenvolgende dagen

en max. 60 dagen. 

 WZC De Zilverberg heeft een

erkenning voor 5 kamers, die

zich allemaal bevinden op

leefgroep ‘De Kiem ’

ORIËNTEREND 
KORTVERBLIJF BIEDT 
ALLE BETROKKENEN 
DE TIJD EN DE RUIMTE 
OM TOT EEN PASSENDE 
ZORGCONTEXT TE
KOMEN.

WAT NA HET
ORIËNTEREND

KORTVERBLIJF?

WAT DOEN WE
VOOR JOU?
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VERBLIJFSDUUR EN
AANTAL PLAATSEN

Lees meer over oriënterend kortverblijf op onze website: 

www.motena.be/tussenpauze



Hebt u interesse of wenst u meer info over deze dienstverlening? 

Neem dan contact met Jessie Bruggeman, maatschappelijk werker 

WZC De Zilverberg. 

Dit via 051/26.26.87 of jessie.bruggeman@motena.be.

mailto:jessie.bruggeman@motena.be

