
             Wonen in Eigen Thuis
Voor wie een vraag heeft naar intensieve woononder-
steuning beschikt Eigen Thuis over individuele stu-
dio’s met assistentie. Een aangepaste infrastructuur 
en een eigen studio bieden je de kans om je leven 
zelfstandig verder uit te bouwen in functie van je 
mogelijkheden en zoals je dit zelf wil. Zeven dagen 
op zeven en 24u op 24u kan je beroep doen op assis-
tentie en begeleiding en dit op de verschillende levens-
domeinen.

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. De zorg kan je inkopen met je persoons-
volgend budget.  

Ondersteuning bij 6 levensdomeinen

Ondersteuning bij: 

gezondheid en psychisch welbevinden: begeleidings-
plan, gezondheid, medicatie, voeding, welbevinden, ...| 
wonen en leven: inrichting studio, aankopen, admi-
nistratie, ... | zelfredzaamheid: maximale autonomie, 
eigen keuzes maken, hulpmiddelen en aanpassingen, ... | 
dagbesteding: vrije tijd, integratie en participatie, ... | 
sociaal netwerk: samenwerken, ... | zingeving: bron-
nen die levenskracht geven, ...
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Diensten actief in Eigen Thuis
ADL-dienst: assistentie bij je Activiteiten van het Dage-
lijks Leven, op jouw vraag en maat.

Dienst Individuele Begeleiding: een individuele bege-
leider stelt samen met jou een zorgplan op met oog 
voor al je levensdomeinen en volgt dit samen met je 
op.

Dienst tijdsbesteding: ondersteunt je in je zoektocht 
naar of bij de invulling van individuele tijdsbestedings-
activiteiten en organiseert ook gemeenschappelijke 
activiteiten en evenementen.

Dienst Hulpmiddelen en Aanpassingen en Technisch 
onderhoud: geeft hulp en advies bij je rolstoel, je toe-
gankelijkheid en andere hulpmiddelen en aanpassin-
gen die je zelfredzaamheid verhogen. Zij staan tevens 
in voor het algemeen onderhoud van gebouw en tuin.

Logistieke dienst: het keukenpersoneel zorgt voor de 
gemeenschappelijke maaltijden, het poetspersoneel 
voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes 
en voor de was en strijk en de gezinshulp komt weke-
lijkse je studio poetsen. 

Omkaderende diensten en Administratie: directie en 
medewerkers voor onthaal, boekhouding en admini-
stratie, gezondheid, veiligheid en preventie (preventie-
adviseur en  instellingsarts) en kwaliteit van dienst-
verlening (kwaliteitscoördinator).

Dienst Aangepast Vervoer en Mobiele assistentie: 
deze dienst staat ter beschikking voor iedereen met 
een mobiliteitsprobleem of vraag rond assistentie op  
verplaatsing uit de regio Halle-Vilvoorde.

Vragen over woonondersteuning?
Met vragen kan je terecht op tel. 02/269.60.06 of via 
info@eigenthuis.be. Zij verwijzen je door naar de  
sociale dienst / dienst begeleiding. 

Meer info vind je ook op www.eigenthuis.be.
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