
Weer genieten  
van het leven

Ontdek de aangepaste zorg en aangename sfeer  
in de woonzorgcentra van Foyer de Lork
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Woonzorgcentra
FOYER DE LORK 
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Beste lezer,

Misschien kunt u dit moeilijk geloven.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum 
is voor veel mensen een verbetering 
van hun leven. Dat klinkt vast weinig 
geloofwaardig wanneer u in uw 
vertrouwde thuis en omgeving geniet 
van ‘uw oude dag’. Maar eerlijk: gaat dat 
‘genieten’ nog wel vlot? 

Onze medewerkers doen er alles 
aan om u het leven in één van onze 
woonzorgcentra zo aangenaam mogelijk 
te maken. 

“Voor ons is het belangrijk dat 
u zich hier thuis voelt”

U kunt uw kamer dan ook aankleden 
zoals u wilt, de hobby’s beoefenen die 
u gewoon bent en vrienden en familie 
blijven ontvangen op de tijdstippen die u 
het beste uitkomen. 

Een woonzorgcentrum van Foyer de Lork 
is geen rusthuis, maar een open huis. 
Hier bent u vrij, krijgt u respect van al 
onze medewerkers en kunt u zich weer 
thuis voelen. In alle comfort, veiligheid 
en privacy. Want naast een aangename 
sfeer staat Foyer de Lork ook bekend om 
zijn uitstekende medische begeleiding en 
verzorging.

Tot binnenkort?

Kom zelf eens kijken of u zich thuis zou kunnen 
voelen in één van onze woonzorgcentra. Daarvoor 
hoeft u trouwens geen afspraak te maken: wandel 
gewoon binnen en kom een babbeltje slaan met 
onze medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

De directie verwelkomt u graag voor een persoonlijke 
rondleiding. 
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Wij heten u welkom 
IN DE WOONZORGCENTRA VAN FOYER DE LORK



U hebt ondertussen flink wat levenservaring. 
U hebt iets gepresteerd in uw leven. Die 
‘mooie oude dag’ hebt u dus wel verdiend. 
Hopelijk belemmert uw woonsituatie u daarbij 
niet: een groot huis om te onderhouden, 
moeilijk al die trappen doen, hele dagen 
alleen in de winter of juist extra zorg moeten 
geven aan uw partner. 

Dan wordt het genieten van die oude dag toch 
wat zwaarder dan gedacht. Maar we begrijpen 
dat u liever niet de gezelligheid van uw thuis 
opgeeft voor de rusthuizen waar u zo veel 
over hoort.

Voel u nog vrij

Als huisgenoot hebt u hier alle vrijheid. U 
komt en gaat wanneer u wilt. U doet en laat 
wat u wilt. U leeft zoals u dat gewoon bent. 
Wij respecteren u. Dat hebt u wel verdiend na 
zo’n mooi leven. 

“Geen onpersoonlijk rusthuis, 
wel een gezellig huis”

Ons hele team doet er alles aan om u zo 
vrij mogelijk te laten voelen. Inderdaad, 
er zijn een aantal afspraken binnen ons 
woonzorgcentrum om alles leefbaar te 
houden, maar u bepaalt nog altijd heel veel 
zelf. 

U verdient ons respect

Bij ons gaat het om u en hoe u die ‘mooie 
oude dag’ wil doorbrengen.

 → Wij spreken u aan met ‘mevrouw’ en 
‘meneer’. Of met uw roepnaam die u al uw 
hele leven hebt. 

 → Respect voor uw intimiteit als rode draad 
in onze zorg.

 → Uw privacy in de brede zin van het woord 
is voor ons van even groot belang als ze 
dat is voor u. 

 → We spreken nooit over onze bewoners in 
het bijzijn van onbevoegden. 

 → Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk 
en we behandelen ze met de grootste 
discretie.

 → Wij vinden niet dat onze bewoners, ook 
al zijn sommigen dementerend, moeten 
beloond of gestraft worden als kinderen. 
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Focus op mensen, aandacht voor u
WAAROM WE GEEN RUSTHUIS ZIJN
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Familie en vrienden blijven belangrijk 

Elk woonzorgcentrum van Foyer de Lork is een 
open huis. Uw familie en vrienden kunnen er 
op elk uur van de dag binnenspringen voor 
een bezoekje. 

We betrekken uw familie ook zo veel mogelijk, 
als u dat wenst, bij alles wat er reilt en zeilt in 
uw leven binnen het woonzorgcentrum. Ze 
kunnen ook voor elke vraag terecht bij het 
team en de directie. Hun opmerkingen en 
suggesties zijn voor ons dan ook goud waard. 
Want ze kunnen ervoor zorgen dat u het nog 
meer naar uw zin krijgt en we hen nog beter 
kunnen betrekken in uw leven. 

Zo wordt uw nieuwe huis ook voor hen een 
thuis. 

 
Warme zorg kost geen moeite
Vriendelijkheid is wat ons team verbindt. Want 
onze verzorging kan technisch perfect zijn, zonder 
vriendelijke sfeer zal u zich niet goed voelen. 

“Hoe mooi onze gebouwen er ook 
uitzien, het zijn de mensen die 
het verschil maken”

Ons team, uw vaste waarde

We beschouwen onze collega’s als ons 
belangrijkste kapitaal. Wees dus gerust 
dat we hen correct en met de beste zorg 
behandelen. Uiteraard met een juiste verloning 
en een nauwgezette toepassing van de 
arbeidsvoorwaarden, maar ook met oog voor 
de combinatie werk en privé.

Onze medewerkers waarderen deze aanpak 
enorm, want ze blijven jaren bij ons in dienst.

Bij Foyer de Lork krijg u dus niet elke maand een 
andere verzorgster. Integendeel, onze medewerkers 
blijven aan uw zijde, zolang het nodig is. Omdat ze 
dat graag doen.
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Comfortabel samenleven

Als bewoner kunt u dagelijks een beroep 
doen op een aantal vaste diensten die u het 
leven makkelijker maken. Van aangepaste 
verzorging tot een kok die dagelijks voor u 
het lekkerste van zijn keuken serveert. 

Ook al deelt u de gemeenschappelijke ruimte 
en tuin met uw medebewoners, u blijft 
genieten van de privacy van uw eigen kamer. 

De kamer die bij u past
U kunt kiezen tussen kamers voor één of twee 
personen. Deze tweepersoonskamers zijn beschikbaar 
voor echtparen en partners.
De kamers van het woonzorgcentrum zijn 
gemeubeld. Richt u liever uw kamer in met uw eigen 
meubels van thuis? Dat kan. Voor uw comfort en dat 
van onze medewerkers, slaapt u wel het best in het 
aangepaste bed dat al op uw kamer staat.  

Smakelijk eten!

Dagelijks bereidt onze kok voor u een 
gezonde en gevarieerde maaltijd. Hebt u zelf 
een suggestie voor de kok? Waar wacht u nog 
op om onze kok hierover aan te spreken? 
Want niets doet meer denken aan thuis dan 
de smaken op uw bord.

 
 
 
Samen tafelen, zoals thuis
Om het gezellig en huiselijk te houden, vragen we 
onze bewoners om zo vaak mogelijk samen te eten. 
Slechts uitzonderlijk kunnen bewoners ook op hun 
eigen kamer eten. 

De beste zorg

Bij Foyer de Lork bent u zeker van alle 
wettelijk verplichte verzorging en verpleging. 
En meer. 

 → Ons zorgteam van verpleegkundigen staat 
de klok rond voor u klaar.

 → U hoeft niet te veranderen van huisarts.

 → Een coördinerend geneesheer volgt uw 
zorgdossier dagelijks op.

 → Er is regelmatig overleg met het zorgteam.

 → Uw gezondheid, zorg en begeleiding 
worden continu geëvalueerd en aangepast 
aan hoe u zich voelt.

 → Alle geneesmiddelen worden op een 
centrale plaats beheerd. 
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In beweging blijven

Elke dag voorzien we activiteiten en 
ontspanning. U kiest zelf of u daaraan 
deelneemt. Dat staat u volledig vrij. 

De activiteiten gaan van spelnamiddagen, 
gezellig binnen, tot ontspannende uitstappen.

U mag vrij gebruik maken van de speciaal 
ingerichte ruimte voor kinesitherapie. 

En om de dagelijkse handelingen van onze 
minder mobiele huisgenoten comfortabeler 
te maken, bieden we hen graag ergotherapie 
aan. Een professionele ergotherapeut leert 
u omgaan met hulpmiddelen die uw leven 
vergemakkelijken.

Tip voor u?
Valt u onder het administratieve statuut Rust- en 
Verzorgingstehuisresident? Dan is de kost van de 
kinesitherapiesessies voor u inbegrepen in de dagprijs.
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Wat woont u proper

Onze medewerkers onderhouden de gemeenschappelijke ruimtes, 
de tuinen en ook uw kamer. We doen het poetsen dus graag voor u. 
Daarnaast verschonen en wassen we ook uw bedlinnen. Zo bent u van 
deze zorgen verlost. 

Uw persoonlijke was kunt u tegen betaling in onze wasserij laten doen. 
We voorzien ook een strijkdienst. U kunt uw strijk makkelijk afrekenen 
met dienstencheques.

U ziet er stralend uit
Wekelijks komt er een kapper langs in het woonzorgcentrum. Dus als u dat wenst, 
knipt hij u graag een frisse coupe. En iedere twee weken komen ook de manicure 
en pedicure langs. Uiteraard bent u vrij om naar uw vertrouwde kapper, 
manicure of pedicure te gaan. 



Foyer de Lork is een onafhankelijke koepel van woonzorgcentra. U zal 
ons nooit horen spreken over ons ‘aantal bedden’ in onze ‘rusthuizen’. 
Wel over de bewoners van onze woonzorgcentra. En over de fijne 
momenten die we samen beleven. Want bij ons ligt de focus op mensen.

Foyer de Lork waakt over zijn kwaliteitsvolle aanpak via overkoepelende 
kwaliteitscoördinatoren. Zij kunnen in alle onafhankelijkheid specifieke 
voorzieningen doorlichten en adviseren.

“Foyer de Lork geldt vandaag als een 
kwaliteitslabel in de zorgsector”

DE LORK ALS SYMBOOL

Een lork is een naaldboom. En zoals u weet, verliezen dennenbomen nooit 
hun naalden. Tenzij de lork. 

De naalden van de lork verkleuren met de seizoenen, zoals een loofboom. In 
de herfst vallen ze zelfs gewoon af, om in de lente weer frisgroen tevoorschijn 
te komen. 

Deze majestueuze boom bloeit dus regelmatig opnieuw. Net zoals elke mens 
in de verschillende fasen van zijn leven zijn persoonlijkheid opnieuw kan laten 
bloeien. Ook op zijn oude dag. 
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Een woonzorgcentrum 
van Foyer de Lork



Als u uw intrek neemt in één van onze woonzorgcentra geniet u 
standaard van deze diensten:

 → huisvesting, water, elektriciteit en verwarming 

 → alle maaltijden, water, koffie en thee

 → verpleegkundige permanentie, dag en nacht

 → onderhoud van uw kamer

 → verpleging en verzorging 

 → animatie 

 → incontinentiemateriaal 

 → bed- en badlinnen (handdoeken en washandjes) 

 → was van het bed- en badlinnen 

 → voorgeschreven diëten 

 → hulp bij administratie

 → verzekeringen: burgerrechtelijke aansprakelijkheid en 

brandverzekering inboedel en gebouw.

Voor uw kamer wordt u een dagprijs gerekend. De exacte prijs is 
afhankelijk van het type dat u wilt. Als u enkele dagen in het ziekenhuis 
wordt opgenomen, geniet u een korting op de vaste dagprijs.
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Wat krijgt u?
ONZE PRIJZEN



Hoe groot is mijn kamer?

U kunt kiezen tussen een kamer voor één of twee 
personen. Een kamer in het woonzorgcentrum 
voor één persoon is 20 m² tot 25 m2, voor twee 
personen tot 35 m2.

Maar misschien is het interessanter als u de 
kamers eens in het echt bekijkt? Kom daarom 
gerust even langs. Op voorhand verwittigen hoeft 
niet: u bent altijd welkom. 

Hoe zijn de kamers ingericht?

De kamers van het woonzorgcentrum zijn 
aangepast bemeubeld. Maar u mag ze inrichten 
zoals u dat wilt. We vragen u om enkel het 
aangepaste bed te laten staan. Voor de rest kunt u 
deze inrichten volgens eigen smaak en stijl. 

Mag ik de maaltijden op mijn kamer opeten? 

Samen eten is in elk huis een fijn moment. Er 
wordt gebabbeld en men leert elkaar beter 
kennen. Daarom geven we er de voorkeur aan 
dat de bewoners van het woonzorgcentrum 
samen eten. Wanneer u ziek bent, dienen we uw 
maaltijden natuurlijk in uw kamer op.

Waar kan ik terecht met persoonlijke was en 
strijk? 

Het woonzorgcentrum heeft een eigen wasserij 
waar u terecht kunt met persoonlijk wasgoed. U 
betaalt per kilo was. Ook uw strijk kunnen we 
voor u doen.  

Is het onderhoud van mijn kamer inbegrepen 
in de dagprijs? 

Wij poetsen uw kamer in het woonzorgcentrum. 
En dit is inbegrepen in uw dagprijs.  

Mag ik roken in het Woonzorgcentrum? 

Ook hier houden we ons aan de wet: in een 
openbaar gebouw geldt een totaal rookverbod, 
met uitzondering van private ruimtes. Toch willen 
we u zo veel mogelijk afraden om in uw kamer 
te roken, omdat dit makkelijk brand veroorzaakt. 
Voor personeelsleden en bezoekers geldt er in het 
gehele gebouw een totaal rookverbod. 

Mag ik bezoek ontvangen?

In onze woonzorgcentra is iedereen welkom, 
op elk moment. We hebben dus geen vaste 
‘bezoekuren’. We vragen wel dat uw bezoek de 
rust respecteert, zeker tussen 22.00 en 7.30 uur.

 
Kleine klusjes, wie doet die? 
We hebben een vaste klusjesman, een 
sympathieke kerel die u met de glimlach helpt. 
Ook uw kleine herstellingen of persoonlijke 
karweitjes, zoals kaders ophangen, doet hij graag 
voor u tegen een kleine vergoeding.
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Vaakgestelde vragen
 WONEN



Kan ik op ieder moment een kamer komen bezichtigen? 

Ieder woonzorgcentrum is een open huis: u bent dus altijd welkom. 
Hebt u graag meer uitleg of een persoonlijke rondleiding? Maak dan 
even een afspraak met de directie. U vindt de contactgegevens in de 
bijlage bij deze brochure.

Hoe wordt mijn verhuis geregeld? 

Als u wilt verhuizen, laat u dit even weten aan onze directie. Deze 
maakt dan een afspraak met u en bespreekt kort welke documenten 
in orde moeten gebracht worden. Wilt u graag op voorhand weten 
wat u nodig hebt? Neem dan gerust even contact op. U vindt de 
contactgegevens in de bijlage bij deze brochure.

Mag ik huisdieren meebrengen naar het woonzorgcentrum?

Sorry, grotere huisdieren kunnen we niet toelaten om 
gezondheidsredenen van de andere bewoners. Een kleiner huisdier, 
waar uw huisgenoten geen last van kunnen ondervinden, vormt geen 
probleem. U begrijpt natuurlijk dat u hier wel zelf zorg voor dient te 
dragen.

Mag ik eigen meubilair meebrengen? 

Zeker. U richt uw kamer in zoals u zelf wilt. Er is wel standaard een 
aangepast bed aanwezig. Dit is het enige wat dient te blijven staan. Voor 
de rest is het volledig uw kamer. 

Kan ik goederen of geld in bewaring geven?

De wet bepaalt dat een woonzorgcentrum geen gelden of goederen van 
residenten mag beheren. We helpen u wel graag bij het zoeken naar een 
geschikte oplossing.

Mag ik mijn eigen tv, koelkast of microgolfoven meebrengen?

Ja, natuurlijk. Alle nodige aansluitingen zijn voorzien. Let er wel op dat 
uw toestel beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften. Om steeds 
voldoende plaats op uw kamer te hebben en om veiligheidsredenen 
kunnen we ook enkel flatscreen-tv’s toelaten.

Ik sta op de wachtlijst, maar de vrije plaats komt wat te vroeg. 
Verschuift mijn naam dan weer naar het einde van de lijst?

Uw naam blijft gewoon op de eerste plaats staan, tenzij u zelf aangeeft 
dat u langere tijd wilt wachten.
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Vaakgestelde vragen
 VERHUIZEN



Is er in de woonzorgcentra van Foyer 
de Lork plaats voor zorgbehoevende of 
dementerende senioren?

Ja, onze woonzorgcentra zijn hiervoor volledig 
uitgerust en officieel erkend. Bovendien willen we 
onze dementerende huisgenoten zo lang mogelijk 
bij het dagelijkse leven van ons huis betrekken. 
Een bijzondere aanpak die loont. Voor meer 
informatie, kom gerust eens langs.

Is incontinentiemateriaal inbegrepen in de 
dagprijs? 

Ja, dit is in de vaste dagprijs voor een kamer 
inbegrepen.

Kan ik mijn eigen huisarts kiezen?

Uiteraard. U bent vrij om uw geneesheer te 
kiezen. De verantwoordelijke verzorger zal met 
hem contact opnemen voor eventuele verdere 
opvolging.
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 ZORG



Online inschrijven voor de wachtlijst:  
zonder verplichting

 → Surf naar www.foyerdelork.be/wachtlijst

 → Schrijf u in, zodat uw naam genoteerd wordt op de wachtlijst.

 → We nemen contact met u op zodra er een kamer voor u vrijkomt

 → U bent niet verplicht om al meteen op het aanbod in te gaan. 
U kunt ook langer wachten. Uw naam blijft dan bovenaan de 
wachtlijst staan.

    Zeker een interessante optie dus:  
    www.foyerdelork.be/wachtlijst
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Proficiat, we heten u graag van harte welkom.

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, raden we u aan 
om zo snel mogelijk contact op te nemen met de directie 
van het woonzorgcentrum. U vindt hun contactgegevens op 
de aparte fiche in deze brochure.

We sturen u enkele formulieren die u rustig kunt invullen. 
Op die manier schrijft u zich meteen in op de wachtlijst. 
Zodra deze formulieren ingevuld zijn, zien we elkaar best 
even persoonlijk. We bekijken dan samen hoe we in ons 
woonzorgcentrum voor u een thuis kunnen maken en de 
wachttijd zo kort mogelijk kunnen houden.

Komt er een kamer vrij, dan verwittigen we u persoonlijk of 
de contactpersoon die u opgaf. We nemen dan samen nog 
enkele administratieve documenten door en… u kunt uw 
kamer meteen betrekken.

“Ja, ik wil graag in een woonzorgcentrum 
van Foyer de Lork komen wonen.”

U bent overtuigd?
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Foyer de Lork hoofdzetel 
Acaciastraat 6A 

2440 Geel

Onze woonzorgcentra behoren tot 

de koepelorganisatie Foyer de Lork, 

die bekend staat om zijn respectvolle 

en warme aanpak van senioren. Onze 

medewerkers bieden de bewoners 

weer dat warme thuisgevoel en 

menselijke contact. 

Iedereen is hier welkom. Ook u.  

En de ouderen die u dierbaar zijn.


