
Ligging 
 
Het centrum voor dagverzorging 
“Jacobushuis” is verbonden aan  het  
Woonzorgcentrum Sint-Barbara en is  
gelegen te Herselt, Dieperstraat 17. 
 
Het centrum is erkend door het  
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  
onder het nummer PE 2418  
en beschikt over een bijzondere erkenning 
voor 9 verblijfseenheden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Openingsuren 
 
Het centrum voor dagverzorging is open  
op weekdagen tussen 8u30 en 16u30. 
Tijdens het weekend en op zon- en 
feestdagen is het centrum gesloten. 
 
Omwille van organisatorische redenen, 
mindere integratie in de groep en het 
verstoren van de activiteiten bij tussentijds 
aansluiten worden geen halve dagen opvang 
aangeboden. 
 

 

Dagprijs 
 

De prijs bedraagt vanaf 01/07/2022: 

• 26,34 euro per dag 
 
In de dagprijs is inbegrepen: 

• middagmaal 

• verzorgings- en  
incontinentiemateriaal 

 
Op aanvraag is tegen betaling ook een ontbijt 
en/of avondmaal te verkrijgen. 
Indien gewenst kan de gebruiker, aan 
geldende kostprijs, gebruik maken van 
bepaalde dienstverleningen van het 
woonzorgcentrum Sint-Barbara. 
 
Voor meer inlichtingen mag u steeds contact 
opnemen. 
 
 

Vervoer 
 
Indien geen beroep kan gedaan worden op 
een eigen vervoerregeling, kan vervoer met 
de liftbus van het dagverzorgingscentrum 
bekeken worden. 

 
Kostprijs: 

• 2,50 euro per enkele rit  
binnen groot Herselt 

• 5,00 euro per enkele rit  
buiten groot Herselt 

 
Indien de gebruiker voldoet aan de 
afhankelijkheidsvoorwaarden kan een 
tegemoetkoming in de reiskosten toegekend 
worden.
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Dieperstraat 17 
2230  Herselt 

 
Tel. (014)53.94.55 

socialedienst@sintbarbara.be 
www.sintbarbara.be 

 

 

 



Thuiszorgondersteunend 
 

Het centrum voor dagverzorging biedt  
gedurende één of meerdere dagen per week 
opvang, begeleiding, ondersteuning en  
zorg aan thuiswonende zorgbehoevende 
ouderen. 
 
Opdat zorgbehoevende ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen, is het 
nodig dat ook de thuis- en mantelzorger af en 
toe eens van de zorg voor zijn/haar familielid 
kan worden ontlast. 
Door beroep te doen op dagverzorging, krijgt  
ook de mantelzorger de kans om de zorg even 
los te laten. 
 
In het Jacobushuis is er de mogelijkheid tot 
opvang in het open dagcentrum of in het 
dagcentrum geïntegreerd in onze beschermde 
afdeling voor mensen met dementie. 
Onze sociale dienst bekijkt samen met u en 
uw mantelzorgers welke opvang het nauwste 
aansluit bij uw zorgvraag. 
 
In een huiselijke sfeer zijn er dagelijks 
diverse activiteiten onder begeleiding van  
een zorgteam. 
 
Het doel bij het aanbieden van velerlei 
activiteiten is de zelfzorg van de oudere te 
stimuleren.   
Hierdoor kan de gebruiker zo lang mogelijk  
in de eigen vertrouwde omgeving wonen. 
 
Ons dagelijks werk wordt ingekleurd vanuit 
het christelijk mensbeeld met respect voor 
andere overtuigingen.

Samenwerking 
 
Als centrum voor dagverzorging engageren  
wij ons ertoe uw aanwezigheid in het  
centrum zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
  
De dagverzorging vormt, met als uitgangspunt  
de continuïteit in de zorg, hierbij een  
schakel in de ondersteuning van de thuiszorg 
van de gebruiker. Dit naast de andere 
partners en diensten zoals de thuisverpleging,  
gezinszorg, huisarts en paramedici. 
 
In samenspraak met de gebruiker en/of  
zijn vertegenwoordiger, wordt een 
weekschema opgemaakt waarbij  
rekening wordt gehouden met de planning  
van de thuiszorgdiensten. 
Dit weekschema geeft het aantal dagen  
per week aan dat de gebruiker naar het 
centrum komt. 
 
Via de gebruikersraad, samengesteld uit 
gebruikers, hun vertegenwoordigers en 
familieleden,  kan elke gebruiker een inbreng 
hebben in de werking van het centrum. 

 

Ter voorbereiding 

 
De opname gebeurt vanuit een zorgvraag bij de 
gebruiker. 
 
Elke aanvraag wordt individueel onderzocht.  
Deze gegevens vormen de basis voor een  
beslissing inzake opname in het  
centrum voor dagverzorging. 
 
Het centrum plant een voorafgaand 
kennismakingsgesprek om tot goede 
afspraken te komen. 
Tevens wordt informatie uitgewisseld voor het 
opmaken van het zorgplan, het medicatieschema 
en ander elementen om het verblijf in het 
centrum te optimaliseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informeer zeker bij uw ziekenfonds. 
De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst 
in de verblijfskosten. 
 
Bent u alleen voor grote risico’s verzekerd? 
Vergeet dit dan zeker niet te melden bij 
de aanvraag. 

 


