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Limburgse zorgorganisaties zetten  hun deuren openLimbur
Zondag vindt de tweede Dag 
van de Zorg plaats. Dat is 
een unieke kans om kennis 
te maken met de wereld van 
zorg en welzijn. Tijdens deze 
grootschalige gratis opendeur-
dag kan u terecht in heden-
daagse ziekenhuizen, moderne 
woonzorgcentra, voorzieningen 
voor mensen met een handicap, onder
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p, ondervoor mensen met een handicap, onder-

zoekscentra, enz. Méér dan 180 organisaties 
en bedrijven ontvangen u met open armen. 
De Dag van de Zorg wordt gesteund door tal 
van organisaties. In Limburg trekt ook POM-
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ERSV mee aan de kar. De Dag 
van de Zorg wil vooral een 
maatschappelijk draagvlak 
creëren voor de noden en de 
ontwikkelingen in de zorg- en 
welzijnssector. De toon is 

positief en assertief – de zorg is 
immers één van de belangrijkste 

sectoren (ook economisch en op het 
gebied van werkgelegenheid) en heeft 
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imm

secto
gebied gebied van werkgelegenheid) en heeft 

een groot maatschappelijk belang voor 
iedereen, van jong en oud. Hier vindt u alvast 
een overzicht van de Limburgse zorgorganisa-
ties die u zondag van harte welkom heten.  
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Sint-Trudo Ziekenhuis
Diestersteenweg 100
3800 Sint-Truiden
011/69.91.11
www.sint-trudo.be

Programma opendeurdagProgramma opendeurdag
- U krijgt een boeiende kijk 

achter de schermen van het 
heelkundig dagcentrum en 
het operatiekwartier. 

- U komt meer te weten over 
verpleegkundige vaardighe-
den, reanimatie, slaaplabo, 
dementie, niersteenverbrijze-
laar, enz. 

- Speciale opdrachten voor de 
kids. 

Volledig vernieuwd
SINT-TRUIDEN - “Na jaren van 
Volledig vernieuwd
SINT-TRUIDEN - “Na jaren van 
bouwen en verbouwen is het 
Sint-Trudo Ziekenhuis volledig 
vernieuwd. Het is een modern 
en toekomstgericht regionaal 
basisziekenhuis met 310 bedden. 
Dagelijks zetten zo’n 1.000 me-
dewerkers, waaronder een 120-
tal artsen, zich in om aan onze 
patiënten een kwaliteitsvolle 
zorg te verlenen via een multi-
disciplinaire en patiëntgerichte 
benadering.”

WZC Het Dorpvelt
Kleine Hemmenweg 2 a
3520 Zonhoven
011/71.21.00
www.cwzc.be

Programma opendeurdagProgramma opendeurdag
- Rondleiding in de volledig 

nieuwe infrastructuur van Het 
Dorpvelt.

- Infostands.
- Muzikale omlijsting.

Pas geopend 
woonzorgcentrum
ZONHOVEN  - “Het Dorpvelt 
woonzorgcentrum
ZONHOVEN  - “Het Dorpvelt 
is een nagelnieuw woonzorg-
centrum. De eerste bewoners 
huisden midden februari in. 
Het Dorpvelt gaat voor attente 
zorg. De medewerkers willen 
deze ambitie waar maken. 
WZC Het Dorpvelt telt twee ver-
blijfsafdelingen. Op het gelijk-
vloers is er een verblijfsafdeling 
voor personen met dementie. 
Op de eerste verdieping is er een 
verblijfsafdeling voor ouderen 
met een somatische zorgvraag.”

WZC Sint-Jozef/De Shelter
Appelboomgaardstraat 8
3740 Bilzen
089/49.11.02
www.cwzc.be

Programma opendeurdag
- Rondleidingen.
Programma opendeurdag

- Rondleidingen.
- Optredens van plaatselijke 

organisaties.
- Dessertenbuffet.
- Infostands, met steun van de 

Chiro.

Aanbod ingebed 
in lokale omgevingin lokale omgeving
BILZEN - “De Shelter herbergt 
30 assistentie- en zorgflats. 
Thuiszorgdiensten hebben er alle 
faciliteiten van dienstverlening. 
Woonzorgcentrum Sint-Jozef 
vult het aanbod uitstekend aan.
In het rust- en verzorgingstehuis 
(met 62 wooneenheden)   kun-
nen zowel ouderen met dementie 
als ouderen met een somatische 
zorgvraag terecht. Sint-Jozef en 
De Shelter stellen graag hun aan-
bod voor, ingebed in de lokale 
omgeving.”

Orthomed
Henry Fordlaan 43
3600 Genk
089/30.72.39
www.orthomed.be

Programma opendeurdag
   Onze bezoekers kunnen een 
Programma opendeurdag

   Onze bezoekers kunnen een 
kijkje nemen in een bijzondere 
wereld, zoals o.a.: 

- hoe wordt een beenprothese 
gemaakt? 

- welke aangepaste sporten be-
staan er voor rolstoelgebruikers?

- welke invloeden hebben 
aangepaste (steun)zolen op je 
lichaamsbeweging?

Leven met een 
beperking
GENK - “Orthomed wil tonen  
hoe het is om met een beperking 
te leven, maar tegelijk willen we 
ook aangeven dat het leven niet 
stopt met een beperking.  Er zijn 
nog heel wat mogelijkheden qua 
mobiliteit, sport, dagdagelijkse 
zaken die (nog) niet bij het grote 
publiek bekend zijn. Op de Dag 
van de Zorg zullen we rond de 
thema’s mobiliteit, orthopedie 
en bandagisterie ons verhaal, én 
dat van onze klanten, brengen 
op een ervaringsgerichte wijze.”

PZ Asster-Campus Melveren
Melveren-centrum 111
3800 Sint-Truiden
011/78.95.11
www.asster.be

Programma opendeurdag
- We loodsen bezoekers via een - We loodsen bezoekers via een 

boeiend verhaal door de ge-
renoveerde kinder- en jeugd-
psychiatrische gebouwen, de 
geestelijke gezondheidszorg 
van (jong)volwassenen en 
ouderen. 

- Ervaar het therapeutisch wer-
ken met honden. 

-  Ervaar de belevingswereld van 
ouderen.

Psychiatrische zorg  Psychiatrische zorg  
kent geen leeftijdkent geen leeftijd
SINT-TRUIDEN - “Asster is een 
psychiatrisch ziekenhuis. Zorg 
kent geen leeftijd. Psychiatrische 
stoornissen komen veel voor, ook 
bij kinderen en jongeren, jongvol-
wassenen en bij ouderen. Elk jaar 
worden in Asster meer dan 2.000 
mensen opgenomen. Met een 
rijk en doelgericht therapeutisch 
aanbod staan enthousiaste me-
dewerkers van diverse disciplines 
hen bij in hun streven naar een 
betekenisvol leven.“ 

WZC De Visserij 
Visserijstraat 10
3590 Diepenbeek
011/29.35.50
www.diepenbeek.be

Programma opendeurdag
- Bezoek ons nieuw woonzorg-
Programma opendeurdag

- Bezoek ons nieuw woonzorg-
centrum en neem een kijkje 
in de gemeenschappelijke leef-
ruimtes/woongelegenheden. 

- Via een begeleide rondgang 
laten we u kennismaken met 
de facetten die bijdragen aan 
kwaliteitsvol wonen, en laten 
we zien welke activiteiten 
worden aangeboden. 

- Hapje en drankje in cafetaria.
- Infostand voor geïnteresseerde 

kandidaat-werknemers en 
vrijwilligers.

Een thuis voor 85 Een thuis voor 85 
bewonersbewoners
DIEPENBEEK - “De Visserij  biedt 
aan 85 bewoners een nieuwe thuis, 
en heeft ook 3 woongelegenheden 
voor kortverblijf. Het WZC wil een 
thuis zijn voor zorgbehoevende en 
dementerende bejaarden. Wij en-
gageren ons voor een kwalitatieve 
zorgverlening, en dat in overleg 
met de familie en andere externe 
hulpverleners. “

Opvangcentrum De Bark 
Kapelstraat 73/2
3550 Heusden-Zolder
011/71.00.20
www.rodekruis.be

Programma opendeurdagProgramma opendeurdag
- In het opvangcentrum kunnen
 bezoekers tijdens de Dag van 

de Zorg tussen 10 en 17 uur 
doorlopend terecht. 

- Op het programma staan 
begeleide rondleidingen en 
informatie over de algemene 
werking en asielprocedure.

Opvang asielzoekersOpvang asielzoekersOpvang asielzoekers
HEUSDEN-ZOLDER - “Voor veel 
mensen staat het Rode Kruis sy-
noniem met bloedinzamelingen 
of eerstehulpposten. Wat velen 
niet weten, is dat het Rode Kruis 
in heel Vlaanderen 12 vaste op-
vangcentra heeft die in het totaal 
plaats bieden aan 1.000 asielzoe-
kers. In het Rode Kruisopvang-
centrum van Heusden-Zolder 
vinden 94 mensen die hun land 
ontvlucht zijn een tijdelijke thuis. 
De Dag van de Zorg is een unieke  
gelegenheid om te tonen hoe de 
asielzoekers begeleid worden en 
welke specifieke zorg geboden 
wordt.” 

Opvangcentrum Lanaken
Molenbergstraat 101 
3620 Lanaken
089/73.97.30
www.rodekruis.be

Programma opendeurdag
- Doorlopend begeleide rondlei-

Programma opendeurdag
- Doorlopend begeleide rondlei-

dingen.
- Informatief onthaal door be-

woners en begeleiders.
- Videovertoningen over het 

leven in het opvangcentrum. 
- Proeven van multiculturele 

kookkunsten in de keuken. 

Maak kennis met 
opvangcentrumopvangcentrum
LANAKEN - “In het Rode Kruis-
opvangcentrum van Lanaken 
vinden 218 mensen die hun land 
ontvlucht zijn een tijdelijke thuis. 
Ze komen er even op adem, na een 
leven in conflictsituaties en soms 
schrijnende omstandigheden. Het 
Rode Kruis biedt hen de nodige 
steun in afwachting van de afloop 
van hun asielprocedure. Wil je 
weten hoe we hulp organiseren 
voor mensen uit tientallen ver-
schillende landen en culturen? 
Welke zorg geboden wordt door 
begeleiders en vrijwilligers? Kom 
dan een kijkje nemen in het op-
vangcentrum.”

Opvangcentrum Valkenhof
Napoleonweg 51
3900 Overpelt
011/66.36.02 
www.rodekruis.bewww.rodekruis.be

Programma opendeurdag
- Je kan komen kijken hoe het 
Programma opendeurdag

- Je kan komen kijken hoe het 
leven er voor een asielzoeker 
uit ziet dmv doorlopende 
rondleidingen en presentaties.

- Je komt meer te weten over de 
psychosociale zorg,  maar ook 
taal als zorg - met interactieve 
workshops - staat in de kijker.

Krijg inzicht in  
de werkingde werking
OVERPELT - “Rode Kruis-
Vlaanderen staat vaak synoniem 
met bloed geven of eerste hulp. 
Het Rode Kruis heeft echter ook 
opvangcentra voor asielzoekers 
waarvan het Valkenhof er één is. 
Er worden 94 mensen opgevan-
gen. De Dag van de Zorg is dé 
gelegenheid om inzicht te geven 
in hoe wij bewoners begeleiden 
en welke zorg we bieden. We 
tonen ook graag de maatschap-
pelijke rol die onze begeleiders 
vervullen.“

Herstelverblijf Salvator
Ekkelgaarden 21
3500 Hasselt
011/27.29.21 
www.herstelverblijfsalvator.be

Programma opendeurdagProgramma opendeurdag
- Warm onthaal met bubbels.
- Rondleidingen in het herstel-

verblijf en de serviceflats.
- Verschillende infostanden met 

beeldmateriaal.
- Tot slot kan u genieten van een 

hapje en een drankje.

Uniek conceptUniek concept
HASSELT - “Met trots stellen 
wij het uniek concept ‘Her-
stelverblijf  Salvator’ voor, een 
brugfunctie tussen ziekenhuis 
en thuiszorg. We bieden verblijf  
voor cliënten van alle leeftijden 
die na hun ontslag uit het zieken-
huis nog niet onmiddellijk terug 
naar de thuissituatie kunnen 
keren. Er zijn 50 éénpersoonska-
mers en 10 tweepersoonskamers.  
Half januari zijn we van start 
gegaan met het Herstelverblijf.
Anderzijds willen wij wonen 
in een ‘serviceflat’ in de kijker 
zetten.”

Familiehulp Dagverzorging
Kliniekstraat 2
3950 Lommel
011/80.45.20
www.familiehulp.be

Programma opendeurdag
- Bezoekers kunnen een kijkje 
Programma opendeurdag

- Bezoekers kunnen een kijkje 
nemen achter de schermen van 
dit nieuwe dagverzorgingshuis 
van Familiehulp. Huiselijk-
heid en gezelligheid zijn hierbij 
belangrijk.  

- In de dagelijkse werking staat  
daarbij ‘zinvolle dagbesteding’ 
en ‘zorg op maat van de cliënt’ 
centraal. 

Geborgenheid en 
kleinschaligheidkleinschaligheid
LOMMEL - “Familiehulp heeft 
al jarenlang ervaring in thuison-
dersteunende diensten. Compe-
tente medewerkers zorgen voor 
een kwaliteitsvolle integrale 
dienstverlening. Daarbij heeft 
Familiehulp bijzondere aan-
dacht voor kwetsbare groepen. 
CADO valt hieronder. Het 
‘wonen’ in de CADO benadert 
zoveel mogelijk dat van een 
normale thuissituatie in een 
huiselijke en voor de gebruiker 
herkenbare omgeving.” 

Familiehulp Dagverzorging
Roerdompstraat 5
3600 Genk
089/62.91.40
www.familiehulp

Programma opendeurdag
 - Bezoekers kunnen een kijkje 
Programma opendeurdag

 - Bezoekers kunnen een kijkje 
nemen achter de schermen van 
dit nieuwe dagverzorgingshuis 
van Familiehulp. Huiselijk-
heid en gezelligheid zijn hierbij 
belangrijk.  

- Rond 16 uur zal minister van 
Welzijn, Jo Vandeurzen de 
Dag van de Zorg  afsluiten in 
het nieuwe Dagverzorgings-
huis van Familiehulp in Genk.

Collectieve autonome Collectieve autonome 
dagopvang ouderen
GENK  - “In het licht van de  GENK  - “In het licht van de  
voortschrijdende vergrijzing 
en de overheidsmiddelen die 
alsmaar schaarser worden, is 
het initiatief CADO opgestart.
Deze ‘collectieve autonome 
dagopvang voor ouderen’ is een  
dagopvangcentrum, waarbij de 
combinatie wordt gemaakt van 
dagverzorging en gezinszorg 
of aanvullende thuiszorg. Het 
gaat hierbij om een kleinschalig 
initiatief. “

pen
Geen opendeur 
in Gaerveldin Gaerveld
HASSELT - Normaal zou er 
zondag ook een Dag van de 
Zorg plaatsvinden bij het 
Woonzorgcentrum en de ser-
viceflats Gaerveld in Runkst 
(Hasselt). Maar deze open-
deurdag is afgelast omwille 
van het besmettelijke noro-
virus dat daar vorig weekend 
is vastgesteld. Men wil geen 
onnodige risico’s nemen.

rgorganisaties zetten 
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