CDO Laurens
Voor 65-plussers met een lichte zorgbehoefte

Wat betaal ik?

In ons centrum voor dagopvang (CDO) in Lokeren kan je

Je betaalt een bijdrage per uur afhankelijk van je

terecht voor een fijne dag samen met leeftijdsgenoten.

gezinssamenstelling en (gezamenlijk) inkomen. Tijdens

De tijd die je bij ons doorbrengt, geeft je mantelzorger

een eerste huisbezoek berekenen we hoeveel je

de gelegenheid om even op adem te komen.

precies betaalt per uur.

Ondersteuning voor jonge personen met dementie
Dementie op jonge leeftijd ontwikkelt zich vaak anders
dan bij oudere mensen. Daarom is gespecialiseerde
ondersteuning belangrijk. Onze zorgbegeleiders luisteren
naar jouw verhaal en bieden begeleiding op maat. We
bieden zowel ondersteuning in de thuissituatie als in
onze centra voor dagopvang (CDO). ons vo

Zorg aanvragen
Doe een online aanvraag op www.familiezorg.be
of bel naar 09-225 78 83.
Onze medewerkers komen langs voor een gesprek
met jou en je mantelzorger. Op basis hiervan bespreken we samen welke oplossing het meest geschikt is
voor jouw situatie.

Huishoudhulp met
dienstencheques (Step)
Voor extra hulp in het huishouden kan je beroep
doen op onze huishoudhulpen met dienstencheques.
Onze huishoudhulpen helpen je met poetsen, strijken,
wassen en koken. Doe een online aanvraag op
www.familiezorg.be of bel naar 09-225 78 83.

Ons volledige zorgaanbod op
www.familiezorg.be

Familiezorg O-Vl

uw zorg in goede handen

Snelle opstart! Ook in het weekend!

VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Ouderenzorg • Gezinszorg • Kraamzorg
Poetshulp • Klusjesdienst
Huishoudhulp met dienstencheques (Step)
Centra voor dagopvang (CDO)

Wie zijn we?

Wat doen we?

Familiezorg O-Vl. biedt zorg en ondersteuning in de

Familiezorg O-Vl. biedt een wijd gamma aan zorg- en

thuisomgeving. We zijn er voor iedereen, in alle levens-

dienstverlening, waaronder gezinszorg, kraamzorg,

fases: jong, oud, alleenstaand, gezin, mantelzorgers of

poetsdienst,

mensen met een zorgvraag. Onze 1.700 medewerkers

kinderen en huishoudhulp met dienstencheques.

klusjesdienst,

oppasdienst

voor

zieke

zijn actief in Oost-Vlaanderen en een deel van VlaamsBrabant.

Onze zorgverlening richt zich niet enkel op het
huishoudelijke

aspect.

Jouw

levenskwaliteit

staat

Als organisatie hebben we speciale expertise opge-

voor ons op de eerste plaats. Daarom schenken we

bouwd in de zorg voor ouderen, personen met een

aandacht aan alle aspecten van je dagelijkse leven

chronische of acute zorgnood, personen met (jong)

en alle levensdomeinen die je kwaliteit van leven

dementie, personen met een psychische kwetsbaar-

beïnvloeden.

heid, personen met een handicap en kraamzorg.

Ons zorgaanbod
Gezinszorg
Familiezorg O-Vl. ondersteunt je thuis met alle nietmedische zorgtaken, die je (tijdelijk) niet meer zelf kan
opnemen. Het kan hier gaan om persoonlijke verzorging,
maar ook praktische hulp in het huishouden.

Kraamzorg
Onze gespecialiseerde kraamverzorgenden staan je
bij met raad en daad in de periode voor en na de
bevalling. Zo krijg je als kersverse ouder even wat
ademruimte.
Poetsdienst
Onze poetshulpen houden je woning netjes, fris en
schoon.
Klusjesdienst
Voor klusjes in en rondom je woning kan je bij de
klusjesdienst van Familiezorg O-Vl. terecht. Ook voor
woningaanpassingen bij het ouder worden of een
handicap, staan we voor je klaar.

