welkom in onze
woonzorgcentra

WZC Van Zuylen

WZC Hallenhuis

WZC De Vliedberg

Mintus is een vereniging van

WZC De Zeventorentjes

De woonzorgcentra (WZC) van de zorgvereniging Mintus bieden kwaliteitsvolle
en betaalbare opvang in een huiselijk woonklimaat. Bewoners krijgen er dynamische
en professionele kwaliteitszorg, vanuit een respectvolle houding en met aandacht
voor privacy en autonomie. Dit gebeurt op zeven locaties in Brugge.

Prijzen*
Dagprijs

Maandprijs (31 dagen)

Ten Boomgaarde, Ter Potterie, Van Zuylen,
€ 54,00
De Zeventorentjes, Hallenhuis, De Vliedberg

€ 1.674

Minnewater

€ 39,55

€ 1.226,05

Minnewater

€ 36,33

€ 1.126,23

Echtparen / Familiehereniging

€ 5,00 vermindering op de dagprijs, per persoon/per dag.
In WZC Minnewater betalen echtparen 5/6 van de dagprijs.

Voor deze prijs krijgt u als bewoner:
een comfortabele bewonerskamer - alle nutsvoorzieningen - onderhoud van de kamer - mogelijkheid
tot het inrichten van de kamer met persoonlijke accenten - verpleegkundige zorg op maat verzorgings– en incontinentiemateriaal - gebruik en onderhoud bedlinnen - aangepaste maaltijden
met drank - kabelaansluiting - dagelijkse activiteiten, georganiseerd door het animatieteam
Inbegrepen in de prijs:
bewaarkluisje
flatscreen TV (niet in WZC Ter Potterie/Minnewater)
ingebouwd koelkastje (niet in WZC Minnewater)

Niet inbegrepen in de prijs:
dokters- en apotheekkosten - bijdragen & lidmaatschapsgelden - kapper - pedicure - manicure telefoon - drank buiten de maaltijden - persoonlijke
was - naamlintjes
(* vanaf 2020 worden de dagprijzen geïndexeerd)

Onze troeven
•
•
•
•
•

professionele dienstverlening
een betaalbare dagprijs
een woonzorgcentrum in een vertrouwde woonomgeving
een vlotte financiële regeling
mogelijkheid tot kortverblijf (www.kortverblijven.be)

Onze faciliteiten
•
•
•
•
•

persoons– en belevingsgerichte zorgverlening voor de bewoners
moderne hulpmiddelen: elektrische hoog-laagbedden, tilliften
antidecubitusmatrassen en aangepaste lig- en zitkussens voor maximaal comfort
een gezellige tearoom met democratische prijzen
inschakelen van vrijwilligers en/of familie

Onze aanpak
•
•
•
•
•

specifieke aandacht voor de noden van fysiek zorgbehoevenden en ouderen met dementie
respect voor ieders overtuiging
dagelijkse animatieactiviteiten
uitstappen met een enthousiast team van vrijwilligers
aandacht voor belangrijke momenten: verjaardagen, jubilea, Kerstmis, Nieuwjaar en andere
feestdagen

Onze communicatie
•
•
•
•

maandelijks infokrantje over de activiteiten van het animatieteam
gebruikersraad voor de bewoners van het WZC en hun familie
multidisciplinair overleg
psychosociale en administratieve ondersteuning

WZC TEN BOOMGAARDE
Ter Beke 27
8200 Brugge (Sint-Michiels)
050 32 78 00

WZC VAN ZUYLEN
Geralaan 50
8310 Brugge (Sint-Kruis)
050 32 79 00

tenboomgaarde@mintus.be

vanzuylen@mintus.be

WZC MINNEWATER
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat
8000 Brugge
050 32 76 00

WZC HALLENHUIS
Pastoriestraat 1B
8200 Brugge (Sint-Andries)
050 32 71 10

minnewater@mintus.be

hallenhuis@mintus.be

WZC TER POTTERIE
Peterseliestraat 21
8000 Brugge
050 32 72 00

WZC DE VLIEDBERG
Ruddershove 1
8000 Brugge (Sint-Pieters)
050 32 77 00

terpotterie@mintus.be

devliedberg@mintus.be

WZC DE ZEVENTORENTJES
Sint-Lucaslaan 50
8310 Brugge (Assebroek)
050 32 79 50
dezeventorentjes@mintus.be

DIENST ZORGVERLENING
Ruddershove 4, 8000 Brugge
T 050 32 70 00
intakezorg@mintus.be
www.mintus.be
Bezoek ons op Facebook
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.
Een bezoek aan een woonzorgcentrum is mogelijk op afspraak.

