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Woonzorgcentrum Mijlbeke is gelegen in groot 
park en biedt u wonen, welzijn en zorg onder 
één dak.  

In woonzorgcentrum Mijlbeke verwelkomen wij 
zowel valide als zwaar zorgbehoevende oude-
ren en personen met dementie. Wij beseffen 
heel goed dat wij uw vertrouwde thuis niet kun-
nen vervangen, maar met ons uitgebreid team 
doen we ons uiterste best.  

Net als bij de andere woonzorgcentra van het 
OCMW Aalst is een kwaliteitsvolle en klant-
vriendelijke dienstverlening ons doel. 

Maaltijden 

Onze maaltijden zijn van hoogstaande kwaliteit 
en op voorschrift van uw dokter zorgen wij voor 
aangepaste dieetmaaltijden. 

Inspraak 

Via de gebruikersraad heeft u inspraak in uw  
nieuwe leefgemeenschap. Wij respecteren uw 
geaardheid, uw godsdienstige, filosofische en 
morele overtuiging, en garanderen u de vrije 
uitoefening ervan.  

Ziekenhuisopname 

Bij ziekenhuisopnames onderneemt het  
personeel de nodige acties.  

Bereikbaarheid 

Mijlbeke ligt aan de Aalsterse ring en is gemak-
kelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en 
de wagen. Er is een bezoekersparking.  
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Volgende diensten zijn niet inbegrepen in de 
dagprijs: 

• ziekenfondsbijdragen 

• voedingssupplementen 

• bijdrage zorgverzekering 

• dokters- en medicatiekosten 

• stomerij 

• kapper 

• pedicure 

• wassen van persoonlijke kleding 

• huur van een flatscreen tv  

• huur van een ijskast  

• abonnement telefoon 

• medische transporten 

• kinesitherapie (enkel voor ROB-patiënten) 
 

Raadpleeg onze website (www.ocmwaalst.be) 
voor de meest actuele dagprijs. 

      Uw woonst 

Onze 122 kamers zijn allemaal eenpersoon-
kamers en hebben een eigen badkamer met 
wastafel en toilet. Voor echtparen zijn er twee 
kamers die met elkaar verbonden zijn met een 
binnendeur.  

De kamers zijn ingericht met een ingemaakte 
kast, tafel, stoel, zetel en een elektrisch verstel-
baar hoog-laag bed, flatscreen tv en telefoonaan-
sluiting.  

Uiteraard kunt u of uw familie de kamer opvrolij-
ken met persoonlijke accenten zoals foto’s en 
andere decoratie.  

Verzorging 

Een team van gekwalificeerd verpleegkundig en 
verzorgend personeel staat in voor uw dagelijkse 
verzorging en ook ‘s nachts staan we voor u klaar. 
We beschikken over een palliatief ondersteunings-
team. U kan uw huisarts vrij kiezen. 

De diensten ergotherapie, kinesitherapie en anima-
tie helpen u het verblijf in ons woonzorgcentrum zo 
aangenaam mogelijk te maken: turnlessen, spel-
namiddagen, uitstappen in eigen regio, film en tv-
kijken, zijn maar een greep uit het aanbod.  

Diensten 

Volgende diensten zijn inbegrepen in de dagprijs: 

• huisvesting 

• voeding 

• verwarming 

• huishoud- en gezinsverzorging 

• animatie 

• (re)activering 

• verpleegkundige kosten 

• hulp bij de dagelijkse activiteiten  

• verstrekkingen door eigen personeel 

• incontinentiemateriaal  

• washandjes en handdoeken  

• kinesitherapie (enkel voor RVT-patiënten) 


