Xtra Zorg &
Langer Thuis
Regio
Zuid-Oost-Vlaanderen

Voor wie
Iedere persoon vanaf 60 jaar voor wie
thuis wonen en thuis leven niet meer van
een leien dakje loopt, kan beroep doen
op deze vorm van hulpverlening.

Wat
Xtrazorg & Langer Thuis is een RIZIVproject dat loopt tot en met december
2022 waarbij woonzorgcentra en thuiszorgdiensten uit de buurt nauw samenwerken. Zij gaan samen met u en uw omgeving op weg. Regelmatig overleggen
we met u om de beste keuze te maken.
De drie belangrijke pijlers waar het project
op steunt zijn:
▷ Casemanagement: de casemanager
volgt uw zorgverlening intensiever op
wanneer het moeilijker loopt.
▷ Ergotherapie: de ergotherapeut
ondersteunt u om uw zelfstandigheid
te behouden of te verbeteren.
▷ Psychologische ondersteuning: de
psycholoog biedt u ondersteuning bij
psychische gezondheidsproblemen.
Daarnaast is ook nachtzorg een extra
ondersteuningsvorm. Een zorgkundige
van het WZC komt ‘s nachts langs voor
een controlebezoek, vervangen van incontinentiemateriaal, hulp bij toiletbezoek,
geven van wisselhouding...

Werkingsgebied
Het project loopt in de gemeenten Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kluisbergen,
Zwalm, Oosterzele, Melle, Haaltert.
Bovendien kan elke aanvraag vanuit de
regio Zuid-Oost-Vlaanderen onderzocht
worden.
Dit project heeft een erkenning en
financiering van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Partners
U kan bij elke partner terecht voor meer
informatie over dit project.
WZC Kanunnik Triest, Melle
• 09 252 60 56, info@wzckt.be
WZC De Linde, Wortegem-Petegem
• 055 31 15 82, info@wzcdelinde.be
Groep Sint-Franciscus vzw:
WZC OLV Ter Veldbloemen, Oosterzele
• 09 362 71 52, info.olv@groepsf.be
WZC St-Anna, Haaltert
• 053 83 67 77, info.sa@groepsf.be
WZC St-Jozef, Haaltert
• 053 83 46 30, info.sj@groepsf.be
Woonzorg Oudenaarde • 055 60 23 65,
rogier.deboever@oudenaarde.be
Zorgnetwerk Cur@-Z vzw:
Home Sint-Franciscus, Kluisbergen
• 055 38 86 86,
socialedienst@homestfranciscus.be
Huize Roborst, Zwalm • 055 49 61 66,
socialedienst@huizeroborst.be
Dienst Gezinszorg Wetteren
• 09 365 67 82,
thuiszorgdiensten@wetteren.be
CM • 078 152 152 (zorglijn),
overlegorganisatie.oostvlaanderen@cm.be

Meer info
Vera Roggeman,
• 0474 88 00 76
• vera.roggeman@cm.be
Celine Bastien,
• 0491 35 99 23
• psycho@huizeroborst.be

www.extrazorg.be

