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ZORGEN VOOR … MET HART EN ZIEL 

Welkom in ons open huis. Geniet van de innovatieve en 

kwaliteitsvolle zorg, in een aangename woonomgeving. 

Onze zorgen sluiten aan op uw noden en bij uw 

verwachtingen. 

Huize Sint-Jozef is een woonzorgcentrum met 

gemotiveerde en getalenteerde medewerkers die 

dagelijks samen de krachten bundelen om u zo 

comfortabel mogelijk te laten leven en wonen. 

Zorgbehoevende ouderen kunnen zowel voor een 

tijdelijke of permanente periode bij ons verblijven, net 

als ouderen met dementie. We omringen hen met die 

zorg om menswaardig te leven en te sterven.  

Wij willen ons profileren als een moderne organisatie 

en onze cultuur overbrengen. Deze cultuur wordt 

weerspiegeld in de waarden die ons als voorziening 

definiëren. Het zijn waarden die onze visie 

onderbouwen en van waaruit we willen werken. 

 

Klantvriendelijk    

 Openheid   

  Samenwerking    

   Innovatie 

 

 

WOONZORGCENTRUM 

Het woonzorgcentrum biedt 107 woongelegenheden 
aan, verspreid over drie afdelingen: 

− Huize Ida (in het gebouw Huize): 

 Open afdeling op het gelijkvloers 

 Mogelijkheid tot standaardkamer, 
comfortkamer of tweepersoonskamer 
 

− Huize Beatrijs (in het gebouw Huize): 

 Afdeling met een open en een beschermd 
gedeelte voor personen met dementie, gelegen 
op de eerste verdieping  

 Mogelijkheid tot standaardkamer of 
comfortkamer 
 

− Hove (in het gebouw Hove): 

 Afdeling met een open gedeelte (1e verdieping) 
en beschermd gedeelte voor personen met 
dementie (gelijkvloers) 

 Mogelijkheid tot comfort plus kamer 

Infrastructuur 

Elke kamer is comfortabel ingericht met: 

- een hoog-laag bed          - sanitair 
- nachttafel       - oproepsysteem 
- tafel en stoelen       - telefoon 
- zorgzetel                - televisieaansluiting 

In volgende kamers beschikken we over een 
wandmeubel met kleerkast: comfort, comfort-plus en 
tweepersoonskamer. 

Verder beschikken we over een ontspanningsruimte, 
cafetaria, restaurant, kapsalon, wifi, gezellige 
binnentuinen en kapel. 

 

Dienstverlening 

Tijdens het verblijf garandeert een multidisciplinair 
team een permanente verzorging en begeleiding van 
de oudere in nauwe samenwerking met de familie en 
huisarts. 

In het woonzorgcentrum bieden we begeleiding aan 
zwaar zorgbehoevende ouderen en ouderen met 
dementie. 

KOSTPRIJS 

De dagprijs is afhankelijk van het type kamer: 

- een standaardkamer:    € 57,90 

- een comfortkamer:    € 64,00 

- een comfort-plus kamer:   € 65,05 

- een tweepersoonskamer:   € 54,62 p/p 

Inbegrepen in de dagprijs:  

- 24u/24u multidisciplinaire zorgverlening 

- maaltijden 

- huur en was van het bedlinnen 

- incontinentie- en verzorgingsmateriaal 

- televisieabonnement 

- geattesteerde behandelingen van de 

kinesitherapeut 

Niet inbegrepen in de dagprijs:  

- remgeld medicatie en huisarts 

- kapper en pedicure 

- verbruik telefoon (forfait) 

- persoonlijke was  

- consumptie in cafetaria en dranken op kamer 

(uitgez. water) 

- ... 
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WONEN EN LEVEN IN HUIZE ST.-JOZEF 
Op elke dienst is er een (adjunct-) diensthoofd die de 

zorg en begeleiding coördineert.  

Het multidisciplinair team van elke dienst bestaat uit: 

zorg- en verpleegkundigen, kinesitherapeut, 

woonbegeleiding en interieurteam.  

Het team wordt ondersteund door het 

keukenpersoneel, de technische dienst, het 

administratief team, het zorgbeleid en directie. In een 

goede verstandhouding met elkaar, werken alle 

disciplines vanuit hun eigenheid en deskundigheid aan 

de realisatie van onze opdracht. 

De klemtoon in onze visie ligt op een bewonersgerichte 

zorg. We gaan in op de individuele zorgvraag van de 

bewoners en houden rekening met hun mogelijkheden 

en prioriteiten. 

We stellen ons tot doel alle bewoners een aangepaste 

zorg te geven in een aangename woonomgeving, 

waarbij iedereen zich veilig en thuis voelt. 

 

 

 

 

 

 

INLICHTINGEN 

Woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef 

Meenseweg 31- 8900 IEPER 

 057/ 22 73 71 

www.huizesintjozef.be 

 

Voor meer inlichtingen over ons woonzorgcentrum, 

kunt u steeds terecht bij: 

 

Sociale dienst 

Enkel na afspraak 

 

: 057/22 73 66 

: sociale.dienst@huizesintjozef.be 

 

 

HUIZE SINT-JOZEF V.Z.W. 
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