Contact
Thuisverpleging
T 058 533 933 | thuisverpleging@dunecluze.be

Andere diensten
Woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum Dunecluze is een modern centrum voor zorgbehoevende bejaarden
in Koksijde op 800m van zee. Mensen met een grote zorggraad van wie de thuissituatie zo
goed als onmogelijk is geworden, kunnen bij ons terecht.
T 058 533 900 | info@dunecluze.be

Kortverblijf
Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld de
partner of verzorger tijdelijk afwezig zijn, kan het wenselijk zijn om voor korte tijd naar een
woonzorgcentrum te gaan. Het kortverblijf kan ook een adempauze zijn die de mantelzorgers
nodig hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.
T 058 533 902 | socialedienst@dunecluze.be

Assistentiewoningen Doornhuys
Recht tegenover het woonzorgcentrum Dunecluze bevinden zich 24 moderne
assistentiewoningen die voorzien zijn van alle comfort. Het spreekt voor zich dat de
zorgondersteuning vanuit het woonzorgcentrum een grote troef is.

Dunecluze

T 058 533 900 | doornhuys@dunecluze.be

Dementieloket
Het dementieloket is een initiatief vanuit een samenwerking tussen Dunecluze en
Sociaal Huis Koksijde. Het loket vormt een ankerpunt waar mensen met al hun
vragen, bezorgdheden en twijfels rond dementie terecht kunnen. Dit initiatief
is gratis en is er voor alle inwoners van Koksijde.
T 058 533 900 | dementie@dunecluze.be
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Thuisverpleging
Kwaliteitszorg op maat,
in uw vertrouwde omgeving

Kwaliteitszorg op maat,
in uw vertrouwde omgeving

Thuisverpleging Dunecluze, een initiatief van het woonzorgcentrum Dunecluze,
wil de beste zorgen en service bieden aan alle zorgbehoevenden thuis, voor jong
en oud. Onze thuisverpleegkundige dienst tracht met haar ervaring een integrale
oplossing te bieden aan zorgbehoevende mensen thuis die de voorkeur geven om
thuis verzorgd te worden.
Ons team bestaat uit ervaren verpleegkundigen die dag in dag uit het beste van
zichzelf geven aan alle patiënten in en rond de gemeente Koksijde. Dunecluze
investeert constant in kwaliteit door in te zetten op vorming en opleiding waardoor
elke verpleegkundige kwaliteitszorg en ondersteuning kan bieden.
Thuisverpleging Dunecluze is overtuigd dat een duidelijke communicatie tussen
alle hulpverleners (artsen, kinesisten, logopedisten, enz.) tot de beste verzorging leidt.
Wij werken volgens het derdebetalersysteem wat betekent dat alle kosten
rechtstreeks met uw mutualiteit worden geregeld. Thuisverpleging Dunecluze
werkt met ALLE mutualiteiten.
Raadpleeg onze website voor meer informatie over onze dienst thuisverpleging.
Contacteer ons, wij staan permanent voor u klaar!

Meer dan Thuisverpleging
Onze medewerkers adviseren u bij praktische dagelijkse problemen en verwijzen u graag
door indien nodig. Heeft u hulp nodig bij het onderhoud van uw woning of de bereiding
van maaltijden, enz. We begeleiden u graag.
Wanneer zorgbehoevenden thuis tijdelijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren,
zelfs met behulp van de thuisverpleegkundige, of wanneer de partner of mantelverzorger
voor een tijdje afwezig is, kan het wenselijk zijn om op zoek te gaan naar een tijdelijke
oplossing. Uw vertrouwde thuisverpleegkundige kan samen met u en uw familie
kijken voor de best passende oplossing.

Dunecluze Thuisverpleging in het kort
Voor alle hulpbehoevenden, jong & oud, in regio Koksijde •
Hygiënische verpleegkundige zorgen •
Ervaren team van thuisverpleegkundigen •
Wij werken volgens het derdebetalersysteem •
Wij werken met alle mutualiteiten •
Bereikbaar 7/7 •

