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V O O R W O O R D 
 

 

 

Als woonzorgcentrum staan wij reeds 130 jaar in voor residentiële opvang 
van ouderen uit Sint Niklaas en omgeving. 
Daarnaast bieden wij ook assistentiewoningen aan,  vijf kamers kortverblijf 
(vanaf december 2014) en een dagverzorgingscentrum. 
 
Deze brochure biedt u de gelegenheid om met alle aspecten van onze 
dienstverlening kennis te maken. 
 
Onze belangrijkste doelstelling bestaat erin het woonzorgcentrum Heilig 
Hart Tereken uit te bouwen tot een huis waar onze bewoners de kans krij-
gen zich écht thuis te voelen.  
Wij streven dan ook een optimale vrijheid van elkeen na.  
 
U mag er dan ook van overtuigd zijn dat de beperkingen die u in het wzc 
Heilig Hart Tereken zal ervaren verbonden zijn aan het leven in gemeen-
schap en aan normeringen ons door de wetgever opgelegd. 
 

Wij hopen dat deze brochure voor u een aangename  
kennismaking mag betekenen. Vanzelfsprekend staan wij voor verdere  
informatie en verduidelijking graag ter beschikking. 
 



 
E V E N   V O O R S T E L L E N 
 

Het wzc Heilig Hart Tereken werd in 1882 opgericht door de Congregatie 
van de Zusters Jozefienen van Sint-Niklaas.  
Sinds 1 maart 1988 bezit het woonzorgcentrum tevens een erkenning als  
rust- en verzorgingstehuis, eerst voor 15 bedden, en intussen beschikken 
we reeds over 70 R.V.T-bedden.  
Momenteel is het beheer in handen van de vzw OZJ (Ouderenzorg Zusters 
Jozefienen). 
Sinds 2010 maakt de voorziening deel uit van het Samenwerkingsverband 
Ouderenzorg Waasland.   
 
Het woonzorgcentrum Heilig Hart Tereken kan plaats bieden aan 145  
bewoners, welke ook hun etnische, filosofische, politieke of godsdienstige 
overtuiging mag zijn. 
 
Zowel  zelfredzame, zorgbehoevende als personen met dementie die – be-
houdens uitzonderingen - de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, kunnen in 
aanmerking komen voor een opname. 
 
In 2007 werden 30 serviceflats (huidige assistentiewoningen) geopend en 
werd gestart met de nieuwbouw van het woonzorgcentrum die in februari 
2015 wordt afgerond. 
 
Sinds december 2013 beschikken wij over een dagverzorgingscentrum voor 
10 bezoekers.  
 
Vanaf december 2014 beschikken wij over 5 kamers kortverblijf. 
 
 



 
K A M E R S   E N   D A G P R I J S 
 

Ons woonzorgcentrum bestaat uit 3 afdelingen: Dandelion (tweede  
verdieping), Magnolia (eerste verdieping) en Primula (gelijkvloers). 
 
Dandelion is gericht naar bewoners met dementie die een meer gestruc-
tureerde en beveiligde afdeling nodig hebben. 
 
Magnolia is gericht naar bewoners met een uitbreide zorgnood maar die 
geen beveiligde afdeling nodig hebben. 
 
Primula (eigen ingang) is gericht naar bewoners die nog zelfstandig zijn en 
een minimale zorg nodig hebben maar toch de omkadering van een woon-
zorgcentrum wensen. 
 
Elke afdeling bestaat uit standaard éénpersoonskamers (26 m2).   

Deze kamers beschikken over: een eigen sanitaire cel met  
lavabo en toilet; een oproepsysteem in de kamer en de  
sanitaire cel; een bed met matras; een nachtkastje en relaxzetel;  
een ingebouwde kast met kluis en ijskast; aansluiting voor kabeltelevisie, 
internet en telefoon. 
 
Elke afdeling beschikt ook over enkele kleinere kamers (18 m2en 22m2). 
Deze kamers beschikken over: een eigen sanitaire cel met lavabo en toilet; 
een bed met matras; een relaxzetel. 
 
Op de afdeling Primula beschikken we naast standaard éénpersoonskamers 
ook over 2 studio’s voor echtparen (42m2). 
Deze kamers beschikken over: een eigen sanitaire cel met lavabo en toilet; 
een oproepsysteem in de kamer en de sanitaire cel; twee bedden met ma-
tras; twee nachtkastjes en twee relaxzetels; een ingebouwde kast met 
kluis en ijskast; aansluiting voor kabeltelevisie en telefoon. 
 
 



 
De prijs per dag voor een éénpersoonskamer bedraagt 

  € 50.89 tot € 59.70 (standaardkamer € 56.40) 
     

De prijs per dag voor een studio bedraagt € 80.23 
 
 
In de prijs is inbegrepen: het verblijf en de verzorging; het nodige  
bedlinnen en incontinentiemateriaal; de maaltijden alsook dieetvoeding (a 
rato kostprijs gewone voeding); het verbruik van elektriciteit, verwarming 
en water; het onderhoud van de kamer; ontspanningsactiviteiten en  
feesten ingericht door het woonzorgcentrum. 
 
In deze prijs is niet begrepen:  de was van het persoonlijk linnen;  
bijkomende dranken; herstellingen aan persoonlijk meubilair, materiaal en 
toestellen; de medicatie; de medische kosten (arts, kinesitherapie, ...);  
uitstappen; alle strikt persoonlijke uitgaven (bv. kleding, kapper,  
pedicure, cafetariabezoek...). 



 
M A A L T I J D E N 
 

De maaltijden in het woonzorgcentrum zijn verzorgd, smakelijk en afwisse-
lend. 
 
Wekelijks krijgt iedere bewoner een keuzemenu voor de volgende week  
aangeboden. Hierop kan ieder zijn persoonlijke voorkeur aanduiden. 
 
De maaltijden worden opgediend op de kamer of in de leefruimtes: 
 
- ontbijt:   tussen 08:00 u en 08:30 u 
- middagmaal:  tussen 11:30 u en 12:30 u 
- avondmaal:  tussen 16:30 u en 17:30 u 
 
Bewoners worden gestimuleerd om gezamenlijk de maaltijd nuttigen in de 
leefruimtes. 
 
Dieet is mogelijk op doktersvoorschrift. 
 
Bezoekers kunnen, mits betaling, een maaltijd opgediend krijgen bij de  
bewoner op de kamer. 
 
 
 

C A F E T A R I A 
 

De cafetaria is een gezellige ontmoetingsruimte waar bewoners, ook met 
hun bezoekers, welkom zijn. 
 
Deze is iedere namiddag open van 14:00 u tot 17:30 u. 



 
V R I J H E I D  V A N   D E   B E W O N E R 
 

Wij streven naar een maximale vrijheid voor onze bewoners en hebben 
hierbij het volle respect voor hun persoonlijke levenssfeer. 
 
Iedere bewoner verlaat het huis op de door haar/hem bepaalde tijdstippen 
en voor de door haar/hem bepaalde periode. Er wordt enkel gevraagd te 
verwittigen voor welke maaltijden men niet aanwezig zal zijn. 

Voor de bewoners met dementie wordt uiteraard op een aparte wijze zorg 

gedragen. 
 
Bezoek is steeds welkom. Er zijn geen bezoekuren. 

 
I N S P R A A K 
 

Inspraak is noodzakelijk om de dagelijkse werking zoveel  
mogelijk af te stemmen op alle verlangens en noden van de bewoners. 
 
Daarom worden de bewoners maximaal betrokken bij de werking.  
Hiertoe werd de gebruikersraad opgericht, samengesteld uit een delegatie 
van bewoners en familie en/of mantelzorgers die 4 maal per jaar  
vergadert om advies te geven en voorstellen te doen aan de directie (i.v.m. 
dagelijkse werkzaamheden, klachten en bedenkingen, de  
bespreking van het menu, evalueren van de activiteiten enz....). 



 

A C T I V I T E I T E N 
 

U bent steeds welkom op de vele activiteiten, maar u bent volledig vrij om 
er al dan niet aan deel te nemen. Zo kan u, bijvoorbeeld elke week  
gymnastiek en/of hersengymnastiek doen, nieuwsbabbel, bingo en volks-
spelen. 
 
Regelmatig organiseert het ergo/animatieteam optredens,  
spelnamiddagen, muziek beluisteren, e.a. binnen en buiten het  
woonzorgcentrum. 
Om de twee maand worden de jarige bewoners en personeelsleden  
uitgenodigd voor een gezellige namiddag met taart en koffie. 
 
De stadsbibliotheek komt om de veertien dagen langs voor zij die graag  
lezen. 
 
Wij zijn een christelijke instelling maar wensen open te staan voor  
iedereen.  In het woonzorgcentrum bestaat de mogelijkheid om regelmatig 
de eucharistieviering bij te wonen. U kan steeds een beroep doen op de 
pastorale medewerker wanneer u graag bepaalde zaken bespreekt.   
Daarnaast draagt de pastorale werkgroep zorg voor de viering van  
kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen.  
 
Over al de activiteiten in het woonzorgcentrum wordt u maandelijks  
geïnformeerd via 'het Huisklokje'. 
 
  



 
M E D I S C H E, V E R P L E E G K U N D I G E   E N 
P A R A M E D I S C H E   Z O R G E N 
 

 

Er is dag en nacht verpleegkundig en zorgkundig personeel in het woon-
zorgcentrum aanwezig waarop u beroep mag doen. 
Zij staan in voor de dagelijkse hygiënische zorgen, de maaltijd– en  
medicatiedistributie en verpleegtechnische zorgen indien nodig. 
 
De keuze van huisarts is vrij, de regelmaat van een bezoek wordt  
afgesproken bij opname en een dringende interventie gebeurt steeds op 
uw - of na overleg - op onze aanvraag. 
 
Opname in  een ziekenhuis is enkel noodzakelijk voor klinische observatie 
en/of gespecialiseerde medische behandeling.  
Deze beslissing wordt genomen in overleg met u, uw familie en uw  
huisarts. 
 
Naast de verpleegkundigen en zorgkundigen staan onze kinesitherapeuten  
in voor de medisch voorgeschreven behandelingen. Onze logopediste staat 
in voor o.a. slikproblemen en maaltijdbegeleiding. 



 
W A C H T L I J S T   E N   I N F O R M A T I E 
 

 

Doordat het aantal aanvragen tot opname meestal groter is dan het aantal 
beschikbare vrije kamers zijn wij genoodzaakt te werken met een wachtlijst 
waarop men zich persoonlijk dient in te schrijven. 
 
Daarnaast werken wij met een dringende wachtlijst waarop mensen wor-
den ingeschreven die omwille van een ernstige fysische of psychische zorg 
nood hebben aan opvang. 
 
Wij hopen dat met deze informatie de meeste van uw vragen omtrent een 
eventuele opname in het woonzorgcentrum Heilig Hart Tereken beant-
woord werden. 
 
Wanneer U nog verdere inlichtingen wenst kan u zich steeds wenden tot 
Mevr. Broeckaert Ann, sociaal verpleegkundige.  
 
Bereikbaar op: 
maandag – donderdag – vrijdag van 8:00-16:30 uur  
en dinsdag van 13:00-19:00 uur; 
 
Telefonisch op het nummer: 03/780 53 49 of 0491/61 89 97 
of  
via e-mail: ann.broeckaert@hhart.be. 
 



HEILIG HART TEREKEN  
Woonzorgcentrum met assistentiewoningen 
 

Tereken 14 en Schoolstraat 226   -   9100 Sint-Niklaas  
Tel.: 03 780 53 40   -   Fax: 03 780 53 59   
 E-mail: hhtereken@hhart.be 
 

Erkenningsnummers PE 815 (RH) – VZB 088 (RVT) – PE 2511 (flats) 
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