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Zorghuis Limburg ... even helemaal thuis!
Zorghuis Limburg is een tweede thuis voor 
mensen met kanker. In ons huis, gelegen midden 
in de Limburgse natuur, krijgen gasten de kans tot 
rust te komen. Onze vrijwilligers, die dag en nacht 
in huis aanwezig zijn, bieden een luisterend oor en 
praktische hulp. De combinatie van hun ondersteu-
ning en de warme huiselijke sfeer, creëren een instant 
thuis-gevoel. Gasten verblijven zolang in Zorghuis 
Limburg tot zij zich klaar voelen om naar huis terug 
te keren.

Zorghuis Limburg is er voor iedereen die even op 
adem wil komen of verder wil herstellen in een 
rustige omgeving, met voldoende ondersteuning.  Accommodatie

Zorghuis Limburg is gelegen op een rustige locatie 
omgeven door natuur. In het huis hangt er een huise-
lijke sfeer. Alle ruimtes stralen warmte uit en bieden 
het nodige comfort. Het Zorghuis kan in totaal vier 
gasten ontvangen. Er zijn vier enkele slaapkamers, 
elk voorzien van een eigen lavabo en wc. Daarnaast 
is er een dubbele kamer met aangrenzende privé 
badkamer uitgerust met lavabo, wc, en een bad met 
mogelijkheid om te douchen. In deze kamer kan een 
gast samen met een partner of familielid verblijven.  

Er zijn twee gemeenschappelijke badkamers, één 
met inloopdouche en één met bad. Naast een ruime 
volledig uitgeruste keuken beschikt het Zorghuis 
over een gezellige eet- en woonkamer. In de ont-
spanningsruimte kan de gast tot rust komen. Gasten 
kunnen ten slotte de frisse buitenlucht opsnuiven in 
onze prachtige tuin. 

 Dagelijkse werking
Dag in, dag uit (en ook ‘s nachts) is er een 
vrijwilliger aanwezig in het Zorghuis. De vrijwilliger 
biedt de gasten gezelschap en een luisterend oor. 
Daarnaast kan de gast bij de vrijwilliger terecht voor 
allerlei praktische zaken, zoals eten maken, bezoek 
ontvangen, een wandelingetje maken en de was of 
een boodschap doen. Voor de medische zorg blij�  de 
gast, net zoals in de eigen thuissituatie, aangewezen 
op de huisarts en thuisverpleegkundigen.
Het team van vrijwilligers wordt versterkt door twee 
coördinatoren. De coördinatoren zorgen voor de 
continuïteit in de werking, overleggen met artsen en 
verpleegkundigen of regelen vervoer van en naar 
het ziekenhuis. 

 Hoe vraag je een verblijf aan?
Een aanvraag gebeurt steeds in overleg met:
  de behandelende huisarts of specialist 
  de diensten en hulpverleners die met de arts   
  samenwerken 
  (sociale diensten, thuisverpleegkundigen, ...)
Een verblijf in Zorghuis Limburg kan worden 
aangevraagd met het aanvraagformulier 
(dat terug te vinden is op onze website).

 Prijskaartje
Een verblijf in Zorghuis Limburg kost 40 euro 
per dag. Ook een verblijf zonder overnachting is 
mogelijk voor 30 euro per dag. Dankzij tussenkomst 
van de mutualiteit wordt de eigenlijke kost die de 
gast betaalt gereduceerd tot een democratisch tarief. 
Mutualiteiten verschillen in hun bijdrage. Voor 
up-to-date-tarieven neem je best contact op met 
Zorghuis Limburg vzw.
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 Contacteer ons
Zorghuis Limburg vzw Hazerikstraat 13 - Koersel
info@zorghuislimburg.be - T & F: 011/76 71 01
Rekeningnummer: BE98 9731 6494 4793

www.zorghuislimburg.be
Breng een bezoekje aan onze 
Facebook pagina: Zorghuis-Limburg


