Ziekte komt altijd ongelegen

Familiezorg O-Vl.

Je kind wordt plots ziek, en je hebt geen opvang?

Over ons

Dan kan je beroep doen op de nieuwe dienst oppas

Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg. We

ziek kind van Familiezorg O-Vl. Voor kinderen tot en

bieden zorg en ondersteuning bij kraamzorg, pal-

met 12 jaar, komt een oppasser bij je thuis langs die

liatieve situaties, bijzondere opvoedingssituaties, bij

tijdelijk de zorg van je overneemt. Onze oppassers zijn

personen in armoede, personen met een psychische

opgeleide verzorgenden, met ruime ervaring in de

kwetsbaarheid, personen met een handicap, perso-

zorg voor zieke kinderen. Zo kan je als ouder met een

nen met dementie, ouderenzorg en mensen met een

gerust hart de deur uit.

chronische of acute zorgnood.

Oppas
ziek kind

Daarnaast beschikken we over een poetsdienst en
klusjesdienst. Jonge personen met dementie kunnen
terecht in onze dagverzorgingscentra.
Contact
•

Telefoon: 09-225 78 83

•

E-mail: info@familiezorg.be

•

Web: www.familiezorg.be

•

www.facebook.com/familiezorgovl/

FAMILIEZORG O-VL.
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent (hoofdzetel)
Bloklaan 38
1730 Asse (bijkantoor)

Familiezorg O-Vl

uw zorg in goede handen

VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Je kind in goede handen
Voor je kind wil je steeds de beste zorg, zeker in geval
van ziekte. De oppas van Familiezorg O-Vl. zorgt voor

Waarom kiezen
voor een oppas?
•

Opvang tussen 7u30 en 18u30.

•

Keuze tussen halve dag (4u) en volledige dag (8u),

Zieke kinderen worden best thuis verzorgd. Zo hoeft

een warme opvang voor je kind. Al onze oppassers

je kind het huis niet te verlaten.

zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben een speciale
opleiding gevolgd.

Opvang in de vertrouwde omgeving

•

•

met een maximum van 9 uur.
•

Professionele oppassers

langer dan 1 week ziek is, bekijkt onze coördinator

Onze oppassers zijn speciaal opgeleide verzorgenden,
“Ik heb een eigen zaak en kan dus niet zomaar verlof
nemen. Ook bij mijn partner ligt dit moeilijk. Met de

met een hart voor kinderen.
•

Meerdere oppasdagen zijn mogelijk. Indien je kind
samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

•

De factuur ontvang je via mail.

Gewoon gaan werken

oppas van Familiezorg O-Vl. weet ik dat mijn kind in

Je kind wordt plots ziek, maar vandaag kunnen ze

Wat hebben we nodig?

goede handen is.”

je echt niet missen op het werk? Dankzij onze op-

•

Een ziektebriefje.

pas hoef je geen verlof te nemen en kan je met

•

Een attest waarin de dokter aangeeft dat oppas

Onze coördinator beluistert je vraag en begeleidt de
oppassers. Met alle vragen en opmerkingen kan je bij

een gerust hart gaan werken.
•

Voordelige prijs

hem of haar terecht.

Voor een uur oppas betaal je slechts 4 euro per gestart

Aan het begin van elke oppasbeurt maken we tijd

uur.

voor overleg en luisteren we naar wat je kind nodig

•

Snelle opstart

heeft: uitgebreide zorg als het nodig is, fijne animatie

Ten laatste 24 uur na de aanvraag, komt er een

als het kan. Wanneer je thuiskomt, vertelt de oppasser

oppasser bij je thuis.

je over het verloop van de dag.

Hoe vraag je een oppas aan?
•

Bel naar 09-225 78 83 of
mail naar oppas@familiezorg.be.

•

Telefonische bereikbaarheid:
van maandag tot vrijdag tussen 7u30 en 16u30.

•

Om zeker te zijn van een oppas, contacteer je ons
best de dag voor de oppasbeurt. Bij een aanvraag
op de dag zelf, doen we ons best om iemand te
sturen.

nodig is.
•

Een ziekenfondsklever van elk gezinslid.

