
  Logeren in Eigen Thuis
Woon je nog thuis, met of zonder assistentie, maar 
moeten jij of je netwerk er even tussenuit of is je hulp-
verlening aan huis tijdelijk niet beschikbaar? Dan kan 
je voor enkele dagen of weken in Eigen Thuis vzw  
komen logeren en gebruik maken van de infrastruc-
tuur en assistentie en begeleiding.

Een aangepaste infrastructuur en een eigen studio 
bieden je de kans om je leven zelfstandig verder uit 
te bouwen zoals je dit zelf wil en in functie van je  
mogelijkheden. Zeven dagen op zeven en 24u op 24u 
kan je beroep doen op assistentie en begeleiding en 
dit op verschillende levensdomeinen.

Afhankelijk van je vragen en noden kan je beroep 
doen op de verschillende diensten die in Eigen Thuis 
actief zijn. Zij bieden zowel individuele ondersteuning 
als collectieve dienstverlening. Naargelang je zorg-
nood kan de intensiteit van de ondersteuning worden 
aangepast.  

Ondersteuning bij 6 levensdomeinen

• Studio met hoog-laag bed, tv, telefoon, internet-
aansluiting, ijskast, lavabo en toilet, omgevings-
bediening voor beloproep en openen deur.

• Gemeenschappelijke ruimtes en aangepaste 
infrastructuur (hoog/laag baden en tafels, verzor-
gingsbrancards, aangepaste douche, wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes, …).
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• Ondersteuning bij je dagelijkse verzorging, weke-
lijks bad of douche, haarwas,  assistentie bij de 
maaltijden, ondersteuning bij medicatie, ...

• Aandacht voor veiligheid en gebruik tilmateriaal. 
• Ontbijt doorlopend van 8u tot 10u, warme maaltijd 

’s middags en avondmaal gezamenlijk in de poly-
valente ruimte.

• Mogelijkheid tot het laten wassen en strijken van 
kledij en lakens (geen droogkuis).

• Maximale autonomie, persoonlijke controle, doelen en 
waarden, aandacht voor gebruik van hulpmiddelen & 
aanpassingen die je zelfredzaamheid verhogen.

• Aandacht voor vrije tijd, competenties, passies,  
talenten, interesses, integratie, aanbod van activitei-
ten binnenshuis en daarbuiten. 

• Aandacht voor je netwerk. Familie en bezoekers 
zijn ten allen tijde welkom! 

• Zelfregie, betrokkenheid en overleg zijn belang-
rijke waarden binnen de manier waarop wij onze 
globale ondersteuning organiseren. Jouw inbreng 
is nodig en belangrijk! 

Het bedrag dat je betaalt voor tijdelijk verblijf is afhan-
kelijk van je wijze van financiering (PVF, BOB, RTH, 
eigen middelen,…). Voor meer info hierover verwijzen 
we naar onze website of kan je ons contacteren.

Vragen over logeren in Eigen Thuis?

Met vragen kan je terecht via tel.: 02/269.60.06 of via 
mail: info@eigenthuis.be. Zij verwijzen je door naar 

de sociale dienst / dienst begeleiding. 
Meer info vind je ook op: 

www.eigenthuis.be


