
WENS JE MEER INFORMATIE?
Bel ons voor een afspraak. Wij maken graag tijd voor jou.

Woonzorgcentrum OCURA
Hellebronstraat 8

3890 MONTENAKEN
tel. 011 69 33 50

socialedienst.montenaken@ocura.be
www.ocura.be

Genieten van de beste zorg 
in een rustige, huiselijke omgeving!

Ons Multidisciplinair Team:

•  Verpleegkundigen
•  Sociaal verpleegkundige 
•  Zorgkundige
•  Kinesist
•  Ergotherapeut
•  Psycholoog
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WZC OCURA MONTENAKEN
ORIËNTEREND KORTVERBLIJF

Deskundige hulp en ondersteuning 
voor personen met een complexe zorgvraag



WAT IS ORIËNTEREND KORTVERBLIJF?
WZC Ocura Montenaken heeft 5 erkenningen voor oriënterend kortverblijf.                                  
                                        
Personen met een complexe zorgvraag kunnen binnen het oriënterend kortverblijf deskundige 
hulp en ondersteuning krijgen.
In onderling overleg met de zorgvrager, de naasten en ons multidisciplinair team gaan we op zoek 
naar zorg op maat. Wij focussen ons daarbij op het NU en kijken naar de mogelijkheden die de 
toekomst bied. Tijdens het oriënterend kortverblijf wordt de mantelzorger ontlast en kan de 
nodige thuiszorg opgestart of aangepast worden. 
Samen met de thuiszorgdiensten, hulpvrager en naasten plannen we een veilige georganiseerde 
terugkeer naar de thuissituatie. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, gaan we opzoek naar 
een aangepaste woonzorgvorm.

Tijdens het oriënterend kortverblijf wordt de zorgvrager begeleid door  
een multidisciplinair team. Ons multidisciplinair team bestaat uit:

VOOR WIE?
ZORGVRAGERS
moeten voldoen aan minstens 2 van onderstaande criteria:

    Complexe zorg- en ondersteuningsvraag die niet  
    beantwoord kan worden door opname in een ziekenhuis  
    of een andere zorginstelling.

    Afhankelijkheidscategorie B, C, Cd of D.

    Er is een thuiszorgsituatie waarin het noodzakelijke onder- 
    steunend kader niet toereikend is om op een kwaliteitsvolle 
    wijze een observatieperiode, vraagverheldering en een zorg- 
    en ondersteuningsplan te realiseren. 

Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Ook personen jonger dan 
65 jaar kunnen gebruik maken van het oriënterend kortverblijf.

MANTELZORGER, PARTNER OF FAMILIE
komt graag even op krachten of kan tijdelijk de zorgen  
niet uitvoeren.

VERHAAL ZORGVRAGER
Door mijn steunverbod na een knieoperatie wist 
ik eerst niet goed hoe ik me thuis ging moeten 
behelpen. Dankzij het oriënterend kortverblijf in 
WZC Ocura Montenaken, aangeraden door het 
Salvator ZH te Hasselt, kon ik de zorgen krijgen 
die ik op dat moment nodig had. 
Als naar huis gaan voor mij nog te vroeg is, is op 
kortverblijf in Ocura een goede optie. Met de  
gepaste hulp, ook als er andere noden zijn. Ze 
bieden goede zorg op maat en het eten is er 
goed. De betrokkenheid is groot.

MULTIDISCIPLINAIRE WERKING

VERHAAL MANTELZORGER

•  Verpleegkundigen
•  Sociaal verpleegkundige 
•  Zorgkundige
•  Kinesist
•  Ergotherapeut
•  Psycholoog

Na een verblijf in het ziekenhuis besefte onze 
slechtziende moeder dat ze niet alleen in haar 
huis kon blijven wonen. Gelukkig bood Ocura 
kortverblijf als oplossing. Mama ging voordien 
al naar dagcentrum De Bron. Ze wordt er goed 
verzorgd. Heel belangrijk voor haar zijn de dage-
lijkse activiteiten en de sociale contacten met de 
bewoners en het vriendelijke personeel. Ze staat 
nu veel positiever in het leven. Weten dat ze goed 
omringd wordt door deskundig personeel is voor 
mijn broer en mij als mantelzorgers een hele ge-
ruststelling. 

Marleen V. - 56 j. - zorgvrager 

“

“

“
“

R.V. - dochter en mantelzorger


