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1. Voorstelling Pniël vzw 
Pniël vzw is een woon- en zorgcentrum op een domein in Pulderbos, Rusthuislaan 21. Het wordt 

uitgebaat door de vereniging zonder winstoogmerk "Pniël vzw". Deze vereniging werd opgericht in 

1947, maar baat dit centrum op dit domein uit sinds 1950. De vereniging bestaat uit een 40-tal 

vrijwillige leden uit verschillende evangelische kerken in de provincie Antwerpen. Uit deze leden 

wordt de Raad van Bestuur verkozen.  

Het geluk van senioren is de missie van Pniël vzw. Om dat te realiseren houden wij autonomie, 

respect voor leeftijd en eigenheid hoog in het vaandel. Gepaard met optimale dienstverlening vormt 

dit de voortdurende opdracht van alle betrokkenen die Pniël vorm geven. De christelijk 

evangelische waarden funderen heel de werking. 

Campus Pniël bestaat uit: 

- Het woonzorgcentrum bestaat uit 9 woonvleugels/gangen waarin 117 residentiële kamers 

gelegen zijn. Alle kamers bevinden zich op het gelijkvloers. 

o Type kamers: 

▪ 112 éénpersoons kamers vast verblijf, 

▪ 3 echtparenkamers vast verblijf, 

▪ 5 éénpersoon kamers kort verblijf 

o Verder zijn er nog verschillende andere faciliteiten aanwezig: 

▪ bezoekersparking 

▪ eigen grootkeuken  

▪ cafetaria,  

▪ 4 binnentuinen, grote buitentuinen, vijver, dierenpark en een belevingstuin, 

▪ verschillende leef- en eetruimtes voor de bewoners,  

▪ kapsalon, kinéruimte en een polyvalente zaal  

▪ … 

- Een Groep van 32 Assistentiewoningen bestaande uit: 

o 8 gebouwen gegroepeerd met telkens 4 Assistentiewoningen 

o elke woning heeft zijn aparte buitendeur, terras en tuintje 

o fietsenstalling 

o … 
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2. Woonzorgcentrum 
Indien zelfstandig thuis wonen niet meer lukt, kan u zich inschrijven op de wachtlijst voor het 

woonzorgcentrum. Hiervoor moet de zorgbehoevendheid groot zijn. Dit kunnen wij afleiden op de 

Katz-schaal of via een Diagnostisch bilan. 

Het woonzorgcentrum is volledig gelijkvloers en er is veel aandacht voor natuur en buitenruimte.  

Het woonzorgcentrum is verdeeld in drie afdelingen, met elk hun eigen eetzaal, zitzaal, 

verpleegpost en hoofdverpleegkundige.  

 

Kamers 

In het woonzorgcentrum zijn er vier kamertypes, met elk een andere dagprijs:  

- echtparenkamers van 32 m², € 72,66/dag* 

o Deze kamers beschikken over een aparte sanitaire cel met lavabo, toilet en bad 

- kamer van 30 m², € 62,90/dag* 

o Deze kamers, met directe toegang tot de tuin, beschikken over een aparte sanitaire 

cel met lavabo, toilet en douche. Tevens ook een televisietoestel en koelkast. 

- Kamer 28m², € 56,98/dag* 

o Deze kamers, met directe toegang tot de tuin, beschikken over een aparte sanitaire 

cel met lavabo, toilet en douche. 

- Kamer 25m², € 51,31/dag* 

o Deze kamers, met directe toegang tot de tuin, beschikken over een aparte sanitaire 

cel met lavabo, toilet en douche 

- Kamer 18m², € 51,31/dag*:  

o Een aantal kamers beschikken over een aparte sanitaire cel met lavabo, toilet en 

douche of bad. Andere kamers zijn voorzien van een aparte sanitaire cel met lavabo 

en toilet. Sommige kamers hebben eveneens directe toegang tot een van de tuinen. 

Wachtlijst 

Hoe vraagt u een opname aan? 

De procedure voor de aanvraag tot verblijf in het woonzorgcentrum verloopt via dienst opnames. 

Zij helpt u hier graag bij. 

U kan best op voorhand een afspraak maken, zo hoeft u niet te wachten. 

Gelieve mee te brengen : 

- Elektronische identiteitskaart 

- Klevers van uw ziekenfonds 

- Katz-schaal (verpleegkundigen of huisarts) of diagnostisch bilan (neuroloog of geriater) 

- Trouwboekje 

Wij werken met twee soorten wachtlijsten: 

- Bij de preventieve wachtlijst noteren we alle persoonsgegevens, en houden we deze 

gegevens bij. We gaan u echter niet contacteren wanneer er een kamer vrij is. 

- Bij de dringende wachtlijst, gaat u of uw naasten ons laten weten dat een effectieve opname 

zich aanwendt. De persoon wordt dan op de dringende wachtlijst gezet indien de 

hulpbehoevendheid zwaar genoeg is.  Indien er een kamer vrij komt, wordt u door ons 

2.1. Vast verblijf 
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gecontacteerd en kan u de vrijgekomen kamer komen bezichtigen. De opname gaat zo vlug 

mogelijk door (ongeveer binnen de 3 dagen). 

Hoe verloopt de opname? 

Bij de verhuur van de kamer wordt er een contract opgesteld. Hiervoor dient u volgende gegevens 

mee te nemen: 

- Elektronische identiteitskaart 

- Klevers van de mutualiteit 

- Trouwboekje 

- Katz-schaal of diagnostisch bilan 

Na het ondertekenen van het contract, is er nog een intakegesprek met de hoofdverpleegkundige 

van de afdeling.  

 

Pniël heeft 5 kamers kortverblijf ter beschikking. De maximale duur van zo’n verblijf is 60 dagen 

aaneengesloten en 90 dagen op jaarbasis. Voor de eerste 28 dagen voorziet de mutualiteit een 

tussenkomst. 

Voor kortverblijf hoeft u geen katz-schaal of diagnostisch bilan te tonen. 

Kamers 

De kamers van kortverblijf zijn 18m², en hebben een dagprijs van € 51,31/dag*:  

- Deze kamers beschikken over een aparte badkamer met toilet en lavabo. Tevens zijn er 

een hoog-laag bed, tafel, twee stoelen, koelkast, kleerkast en televisie aanwezig. 

Reservatie 

Voor het kortverblijf werken we niet met een wachtlijst.  

Echter is reserveren op voorhand verplicht. Hiervoor belt u met de dienst opnames om een 

concrete periode af te spreken. Om de reservatie te voltooien wordt er tijdens een afspraak het 

contract voor kortverblijf getekend, en dient er een voorschot gestort te worden. Dit voorschot 

bedraagt 7 x de dagprijs. 

 

3. Assistentiewoning  
In een assistentiewoning kunt u, als 65-plusser, zelfstandig wonen. Tegelijk is het een woning die 

aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet en douche, er zijn nauwelijks trappen, er is een 

oproepsysteem om hulp in te roepen, ... Het is dus een woning waar u zelfstandig woont en waar 

u kunt blijven wonen als het wat moeilijker gaat, mits ondersteuning vanuit de thuiszorg en 

eventuele mantelzorg. 

 

Woning  

De assistentiewoningen zijn per quads van vier gebouwd. Elke assistentiewoning heeft dezelfde 

netto-oppervlakte van 63,25 m². De dagprijs is € 42/dag* voor 1 persoon. Indien er 2 personen in 

de woning komen, komt er nog een toeslag van € 3/dag* bij. Een woning bestaat uit: 

- inkomhal,  

2.2. Kortverblijf 

3.1. Verblijf in het Domuscura Park 
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- bezoekerstoilet,  

- leefruimte met open keuken,  

o met een vaatwasser, een kookplaat (elektrisch), een spoelbak, een dampkap, een 

combi-oven en een ijskast met vriesvak. 

- slaapkamer,  

- rolstoelvriendelijke badkamer  

o met een inloopdouche, wastafel en toilet, voorzien van de nodige 

steunen/handgrepen en het noodoproepsysteem 

- berging. 

De bewoner kan zijn assistentiewoning naar eigen smaak met persoonlijk meubilair inrichten.  

Elke assistentiewoning heeft beschikbaarheid tot een tuin met aangelegd terras. Verder is er ook 

toegang tot alle gemeenschappelijke tuinen van het woonzorgcentrum.  

Dagelijks leven 

Bezoek 

U bent thuis, dus u ontvangt vrij bezoek wanneer u dat wenst. Dit kan zowel in uw eigen woning of 

in de ontmoetingsruimte/cafetaria van het woonzorgcentrum. 

Afspraken 

Elke bewoner is vrij één klein huisdier te houden, met uitzonderingen van papegaaien of andere 

dieren met lawaaihinder. Kleine huisdieren zijn dieren met maximale schofthoogte van 80 cm. 

Indien u een huisdier hebt, dit vermelden op de intakegesprekken met de woonassistent. 

Wachtlijst 

Hoe vraagt u een opname aan? 

De procedure voor de aanvraag tot verblijf in de assistentiewoning verloopt via de woonassistent. 

Zij helpt u hier graag bij. 

U kan best op voorhand een afspraak maken, zo hoeft u niet te wachten. 

Als u zich komt inschrijven, neemt u mee: 

- Elektronische identiteitskaart 

- Klevers van uw ziekenfonds 

Hoe verloopt de verhuis? 

Wanneer u volgens de wachtlijst aan de beurt komt voor een assistentiewoning, wordt u 

gecontacteerd door de woonassistent. U kan de assistentiewoning bezichtigen met een afspraak. 

Wanneer u effectief toegezegd heeft, belt de woonassistent u op voor de administratieve 

afhandeling en ondertekening van de overeenkomst. Daarna gebeurt er samen met u een 

plaatsbeschrijving van de woning en krijgt u de sleutels overhandigd. 
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4. Prijzen 
In de dagprijs van het woonzorgcentrum, kortverblijf en assistentiewoningen zijn een aantal zaken 

inbegrepen en er zijn een aantal optionele diensten. Hieronder ziet u een overzicht: 

 

Omschrijving  Vast verblijf 
WZC 

Kort verblijf 
WZC 

Assistentie-
woning 

Verpleegkundige- en zorgkundige verzorging    

24/24u 7/7d aanwezigheid van zorgpersoneel    

Beschikbaarheid en het wassen van 
handdoeken, washandjes, lakens en fluwijnen 

  NVT 

Ontbijt, middagmaal en avondmaal   Optionele 
dienst 

Gratis activiteiten KELA    

Incontinentiemateriaal    

Onderhoud van de kamer of woning   

Reiniging van buitenramen   

Dokters- en ziekenhuiskosten    

Vervoerskosten    

Water, elektriciteit en verwarming    

Onderhoud vast oproepsysteem    

Lediging van afval   

Verzekeringen   

Apotheker    

Kapper, pedicure, manicure Optionele 
dienst 

Optionele 
dienst 

Optionele 
dienst 

Televisie-, internet, telefonieabonnement Optionele 
dienst 

Optionele 
dienst 

Optionele 
dienst 

Kosten van de persoonlijke was Optionele 
dienst 

Optionele 
dienst 

NVT 

De garantie op crisiszorg en overbruggingszorg NVT NVT  

Medische diensten tijdens crisiszorg en/of 
overbruggingszorg 

NVT NVT 

Aanwezigheid en dienstverlening van de 
woonassistent 

NVT NVT  

Onderhoud van tuinen, terrassen, wegen enz.    

Voorrang op de wachtlijst woonzorgcentrum NVT NVT  

Boodschappenkar NVT NVT Optionele 
dienst  

Parkeerplaats permanent verblijf Optionele 
dienst 

NVT Optionele 
dienst 

 

  

4.1. Inbegrepen in de dagprijs 
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Optionele dienst Prijs 

Abonnement internet € 20 / maand* 

Abonnement digitale TV € 18 / maand* 

Abonnement telefoon € 7,31 / maand + oproepen* 

Ontbijt (assistentiewoningen) € 3,5* 

Middageten (assistentiewoningen) € 7,5* 

Middageten (diabeet – gemalen vlees – gemixt) 

(assistentiewoningen) 

€ 8,5* 

Avondeten (assistentiewoningen) € 4* 

Klusjesdienst (assistentiewoningen) € 35 / uur* 

Parkeerplaats € 20 / maand* 

Crisiszorg (assistentiewoningen) € 40 / uur* 

 

5. Contactgegevens 
 

Voor algemene vragen of informatie over het woonzorgcentrum of assistentiewoningen kan u 

terecht: 

• op het telefoonnummer 03/410 12 70 

• op het e-mailadres info@pniel.be 

* Alle (dag)prijzen die vermeld staan in deze brochure zijn geldig vanaf 01/03/2019 en kunnen geïndexeerd 
worden. 

                                                

4.2. Optionele diensten 
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