
WZC OCURA MONTENAKEN
EN HAAR NIEUWE INITIATIEVEN

Woonzorgcentrum Ocura Montenaken
een centrum met 116 erkenningen

Binnen dit uniek regionale aanbod zoeken wij samen naar een oplossing op maat 
voor elke bewoner. Hierbij werken we volgens de principes van kleinschalig en 

genormaliseerd wonen waarbij we het accent leggen op huiselijkheid 
en waarbij we uitgaan van de uniciteit van elke bewoner.

●  Het dagcentrum De Bron
●  Het kortverblijf 
●  Oriënterend kortverblijf (NIEUW!)
●  De Schakel: 
     erkend centrum voor personen 
     met jongdementie (NIEUW!)
●  Kleinschalig wonen (NIEUW!)
●  Woonzorgcentrum met ROB of RVT
●  Zorgfl ats (NIEUW!)
●  Buurtbar ‘t Boenderke (NIEUW!)

WENST U MEER INFORMATIE?
Bel ons voor een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Woonzorgcentrum OCURA
Hellebronstraat 8

3890 MONTENAKEN
tel. 011 69 33 50 

Ilse.liesmons@ocura.be
socialedienst.montenaken@ocura.be

www.ocura.be



DE SCHAKEL
UNIEK REGIONAAL AANBOD VOOR PERSONEN MET JONGDEMENTIE

WZC Ocura Montenaken heeft de bijzondere erkenning om aan 5 personen met jongdementie 
woonst, zorg en ondersteuning te bieden. Wij beschikken daarvoor over mooie zorgflats voor 
één of twee personen of prachtige kamers. Door deze erkenning kunnen we vijf bewoners met 
jongdementie een dagelijkse korting van 25 euro  aanbieden. 

Ons WZC staat garant voor kwaliteit. Een speciaal opgeleid multidisciplinair team staat dagelijks 
in om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te garanderen. 

Wij bieden een uitgebreid animatieaanbod aan. Daarnaast bekijken we samen de individuele 
wensen om bij externe activiteiten aan te sluiten. 

Binnen het praatcafé van de metgezellengroep, kunnen personen met jongdementie en hun 
naasten terecht voor vorming en het delen van ervaringen. 

WZC Ocura Montenaken heeft 5 erkenningen voor oriënterend kortverblijf. Binnen het 
oriënterend kortverblijf, kunnen personen die complexe zorg en ondersteuning nodig 
hebben, 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 moge-
lijkheden die de toekomst biedt. Samen met de thuiszorgdiensten, hulpvrager en naasten 
plannen we een veilige en georganiseerde terugkeer naar de thuissituatie.
Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, gaan we samen op zoek naar een aangepaste 
woon-zorgvorm.

Een oriënterend kortverblijf kan voor minimum 14 dagen en maximum 60 dagen. 

KLEINSCHALIG WONEN
Binnen het woon-zorggedeelte van onze nieuwbouw starten we 
met kleinschalig wonen. Er zijn twee wooneenheden van 9 en 10 
bewoners. Zij kunnen er samen leven in huiselijke gezelligheid. De 
zelfredzaamheid en de autonomie van de bewoner wordt voort-
durend ondersteund door professionele dienstverlening met een 
warm hart.

Het multidisciplinair team trekt steeds de kaart van de wensen en 
de mogelijkheden van de bewoners. Zij zorgen voor aangepaste en 
zinvolle vrijetijdsbesteding. Voor ieder zal er een individueel zorg-
plan worden opgemaakt waarin we de inspraak van de bewoner 
(indien mogelijk) en zijn/haar naaste(n) voorop stellen!

ZORGFLATS
Nieuw zijn ook onze 13 mooie zorgflats! 

Elke zorgflat biedt de luxe en de ruimte van een flat, maar de aange-
boden diensten en zorg zijn inclusief, idem zoals in het woonzorg-
centrum. Wij wensen hier koppels of alleenstaanden  een mooie toe-
komst te bieden. 

Om een zorgflat te kunnen bewonen moet minstens 1 persoon zorg-
behoevend zijn.

De voordelen van onze zorgflats: 

 ●  Zorg en ondersteuning  door ons multidisciplinair team 
 ●  Een oproepsysteem 
 ●  Een eigen living, keuken, badkamer, slaapkamer.
      Deze mogen met eigen meubilair bemeubeld worden. 
 ●  3 lekkere maaltijden in huis klaargemaakt en in de flat 
      bezorgd.
 ●  Een verscheidenheid aan activiteiten binnen het  
      woonzorggedeelte, waarbij men kan aansluiten. 
 ●  Onderhoud van de flat inbegrepen

ORIËNTEREND KORTVERBLIJF

‘T BOENDERKE
Binnen het WZC is er een gezellig buurtcafé dat doorlopend open 
is. Iedereen uit de buurt is er van harte welkom!
Bewoners kunnen er samen met familie, vrienden, buurtbewoners 
of medebewoners genieten van een lekker streekproduct. In de 
zomer is het heerlijk vertoeven op het zonneterras.
Op geregelde tijdstippen is er een uitnodigend animatieaanbod. 


