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Het centrum voor herstelverblijf ‘De Gentiaan’ is geïntegreerd in de zorgresidentie Onze-

Lieve-Vrouw-ter-Rive, dat over 105 kamers beschikt, waarvan 5 kamers voor bewoners in 

herstelverblijf. 

 

DOELGROEP 

Het centrum voor herstelverblijf dient tot de tijdelijke opvang van een gebruiker om hem in 

staat te stellen opnieuw zelfstandig te functioneren in het thuismilieu. 

Een noodzaak tot herstelverblijf kan zich aandienen : 

- na een heelkundige ingreep 

- na een ernstige aandoening 

- na een ziekenhuisopname of een langdurige onderbreking van de normale activiteiten 

- als noodzaak aan tijdelijke ondersteuning van de thuiszorgsituatie 

 

DOEL 

De algemene doelstelling is een terugkeer naar huis faciliteren na een tijdelijke opname.  Een 

kamer voor herstelverblijf is dus geen wachtplaats voor een definitieve opname in de 

zorgresidentie.  Tijdens de opnameperiode wordt vooral revaliderend gewerkt met het oog 

op terugkeer naar huis. 

 

VERBLIJFSDUUR 

De minimumperiode voor een opname bedraagt 7 dagen, de maximumperiode 60 

opeenvolgende dagen, met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar. 

Voor het berekenen van het maximum aantal verblijfsdagen wordt geen rekening gehouden 

met de dagen van onvoorziene afwezigheid, zoals bv. ziekenhuisopname. 

 

DIENSTVERLENING 

- onthaal en opname 

- sociale dienst 

- verpleging met thuiszorg via de zorgresidentie 

- verzorging en logistieke hulp 

- kinesitherapie op doktersvoorschrift 

- vrije keuze van huisarts 

- ergotherapie en animatie 

- maaltijden bereid in eigen keuken 

- onderhoud van de kamer  

- kapster  



 

 

- pedicure/manicure 

- technische dienst 

- vrijwilligerswerking 

 

DE KAMER 

De éénpersoonskamer is voorzien van : 

- sanitaire cel met toilet, lavabo en meubel 

- elektrisch hoog-laag bed 

- nachtkast met koelkast 

- TV kast met TV (digitaal abonnement €10/maand) 

- kleerkast 

- tafel met 2 stoelen 

- relaxzetel 

- telefoon (abonnement € 9,92/maand) 

- internet  

- alarmoproepknop 

- kamersleutel (waarborg € 100) 

 

ANDERE FACILITEITEN 

- gezellige leefruimtes 

- buitenterras 

- cafétaria (open op woensd. en vrijd. tussen 14 – 17 u) 

- mogelijkheid tot maaltijd voor bezoek  

- tuin   

- kinézaal 

- kapsalon 

- kapel en mogelijkheid tot communie 

 

VERBLIJFSKOSTEN 

De dagprijs voor een kamer in herstelverblijf bedraagt € 64,23 per dag. 

In deze dagprijs zijn volgende zaken niet inbegrepen : 

- medische, kosten : dokterskosten, raadplegingen specialist, ziekenvervoer, 

ziekenhuisopname, labokosten, … 

- farmaceutische kosten : geneesmiddelen 

- incontinentiemateriaal 

- paramedische kosten : kinesitherapie en logopedie 



 

 

- pedicure/manicure en kapper 

- uitgaande telefoongesprekken 

- digitaal TV abonnement 

- activiteiten die een meerkost vormen, zoals uitstap (dit zal steeds op voorhand worden 

meegedeeld) 

Sommige mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst in de kosten van opname in een 

herstelverblijf. 

We raden u aan om bij uw mutualiteit te informeren naar eventueel tussenkomst. 

 

RESERVATIE 

Men kan een herstelverblijf reserveren mits het betalen van een reservatiekost ten bedrage 

van 7x de dagprijs. De reservatie is pas definitief na betaling van dit bedrag. 

Indien men het kortverblijf annuleert voor het verblijf, omwille van redenen die geen 

overmacht zijn, dan wordt de reservatiekost niet terugbetaald. 

 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE 

Indien u verdere info wenst of graag een kijkje komt nemen, dan mag u contact opnemen met 

de verantwoordelijke voor een afspraak. 

Melissa De Vilder 

Tel. : 09 224 29 91 

@ : gentiaan@olvterrive.be 

Zorgresidentie OLV-ter-Rive 

Herstelverblijf ‘De Gentiaan’ 

Sint-Pietersnieuwstraat 115 ,9000 Gent 
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