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Woonzorgcentrum Zilverlinde 

Welzijnsweg 2 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

(GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275) 

☎ 02 370 88 00 
MAIL zilverlinde@sint-pieters-leeuw.be 

 

Contactpersonen: 
 

Vera De Boeck, maatschappelijk assistente 

☎ 02 370 88 85 
MAIL vera.de.boeck@sint-pieters-leeuw.be 

 

Leen Schollaert, directeur ad interim 

☎ 02 370 88 86 
MAIL leen.schollaert@sint-pieters-leeuw.be 
 

 

www.sint-pieters-leeuw.be 

Ouderenzorg 

Naast kortverblijf in het woonzorg- 

centrum, biedt het OCMW nog andere 

diensten aan. 

 

Voor een definitieve opname kan je eveneens 

terecht in het woonzorgcentrum. 

 

Eerder hulp nodig in huis? Dan is de thuis-

zorgdienst voor u het juiste antwoord.  

Voor schoonmaak, verzorging, vervoer,  

maaltijden, … 

 

U bent ook steeds welkom in de lokale  

dienstencentra voor informatie, vorming en 

ontspanning of een gewone gezellige babbel. 

 

Hebt u vragen over de dienstverlening, 

neem dan contact op met onze  

maatschappelijk assistente van het  

woonzorgcentrum. 

 

Wij helpen u graag 
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Wanneer? 
Een kortverblijf kan aangevraagd worden  

voor een periode van enkele tot 60  

aaneensluitende dagen en maximum 90 

dagen, per zorginstelling, verspreid over  

één jaar. 

 

Prijs 
€ 61,75 per dag. 

Tussenkomst varieert naargelang de  

mutualiteit waarbij u aangesloten bent. 

 

Aanvraag 
U kan uw aanvraag indienen bij de  

maatschappelijk assistent van het  

woonzorgcentrum.  

Bij de aanvraag wordt uitgezocht of  

kortverblijf voor u de geschikte oplossing is. 

 

Vragen? 
Vera De Boeck, maatschappelijk assistente 

☎ 02 370 88 85 
MAIL vera.de.boeck@sint-pieters-leeuw.be 

Tijdelijke zorgen in 
een aangename sfeer 

Centrum voor 

Kortverblijf 
U kan tijdelijk geen beroep doen op thuis- 

en/of mantelzorg? U heeft zorgen nodig? U 

wil even terug op krachten komen? 

Dan kan u terecht in het woonzorgcentrum  

Zilverlinde voor kortverblijf. 

 

 

Wat is  
kortverblijf? 

Kortverblijf is bedoeld voor senioren die zich 

tijdelijk in een moeilijke situatie bevinden 

of ouderen die geen beroep kunnen doen op 

mantelzorgers en/of andere hulpverleners of 

juist deze laatste wensen te ontlasten. 

Kortverblijf kan ook een manier zijn om  

kennis te maken met het woonzorgcentrum 

als voorbereiding op een definitieve  

opname. 

 

 

Wat mag u  

verwachten? 
 Verpleging en verzorging 

door gekwalificeerd personeel; 

 3 maaltijden, namelijk ontbijt, middag-

maal en avondmaal; 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan  

activiteiten. 
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