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“Wonen en wel-zijn, 
met warme zorg in het groen”

 
Welkom bij De Dennen, ons woonzorghuis te Malle waar het 

aangenaam leven is in een bosrijke en rustgevende omgeving
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1.1   Over De Dennen

Algemeen
 
De Dennen is een revalidatieziekenhuis, 
woonzorghuis en assistentiewoningen  
gelegen in een bosrijke omgeving in Malle. 
Ons hecht team van gedreven en enthou-
siaste medewerkers zorgt ervoor dat onze 
patiënten en bewoners kunnen revalideren 
en wonen met oog voor wel-zijn. Hier  
genieten onze 65-plussers dagelijks van 
warme zorg in een geborgen omgeving,  
te midden van rustgevend groen. 

 
“Onze verantwoordelijkheid is om een 
kwalitatieve woon- en zorgomgeving 
aan te bieden, vandaag en morgen.”

  
 Bij De Dennen dragen we deze  
 kernwaarden hoog in het vaandel:

 Kwaliteit

 Geborgenheid

 Vriendelijkheid

 Waardigheid

 Eenheid

 Eerlijkheid

 Collegialiteit

  Respect

Missie en visie
 
Om onze missie en onze waarden te  
vertalen en onze doelstellingen te realiseren 
hebben directie, medewerkers en raad van 
bestuur van De Dennen een strategisch  
meerjaren beleidsplan opgesteld. 

Onze strategische doelstellingen: 

1 Kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden 
en zichtbaar maken. Onze patiënten en 
bewoners, alsook hun naasten, worden 
hierbij betrokken en krijgen inspraak.

2 Een werkomgeving creëren waarin  
medewerkers en vrijwilligers gemotiveerd, 
betrokken en tevreden samenwerken.

3	 Zich	positioneren	en	profileren	als	een	
autonome zorgvoorziening met aandacht 
voor samenwerking.

4	 Door	zelfevaluatie	en	reflectie	een	 
kritische blik werpen op de organisatie 
en een cultuur van continue kwaliteits-
verbetering uitbouwen. 

5 Uitbouwen van een hedendaagse en 
aangepaste infrastructuur.

 Om deze doelstellingen blijvend te  
kunnen realiseren, is een zesde  
strategische doelstelling noodzakelijk: 

6	 Een	financieel	gezonde	voorziening	 
blijven.

Over ons woonzorghuis
 
De Dennen streeft als woonzorgcentrum naar een evenwicht tussen ‘wonen en zorg’, zodat ou-
deren deze fase van hun leven met levensvreugde kunnen doorbrengen.  We beogen een thuis 
met een sfeer van geborgenheid, waar welbevinden van de oudere centraal staat. In deze com-
fortabele en veilige omgeving bieden wij warme, kwalitatieve zorg aan. Door dialoog en inspraak 
wordt de bewoner regisseur van zijn eigen zorg en zinvolle dagbesteding.

Ons woonzorghuis bestaat uit vijf woningen, die onderling verschillen op vlak van zorgvraag en 
-aanbod en het aantal woongelegenheden. Vooraleer iemand naar ons woonzorghuis verhuist, 
bekijken we samen met de toekomstige bewoner en de mantelzorger(s) welke woning  
het best past. 
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Woningen
De woningen Zilverlinde en Zomerlinde 
huisvesten ouderen die wilsbekwaam zijn, 
maar wel een fysieke zorgvraag hebben. 

 
Zilverlinde

In Zilverlinde wonen 37 ouderen die weinig 
ondersteuning nodig hebben, maar die waar 
nodig kunnen rekenen op onze warme zorg.  
Zilverlinde is een gelijkvloerse woning. 

 
Zomerlinde

In Zomerlinde wonen 18 ouderen met nood 
aan een intensievere zorg of begeleiding op 
lichamelijk vlak. Zomerlinde is een woning 
op de eerste verdieping. 

___ 
 
De woningen Esdoorn, Meidoorn en Magnolia 
zijn daarentegen heterogeen qua huisvesting.  
Dit betekent dat in elk van deze drie 
woningen mensen wonen met fysieke en/
of psychische noden en wilsbekwame 
bewoners naast bewoners met dementie.

 
Esdoorn

Esdoorn is een grote woning op het gelijk-
vloers waar 32 bewoners woonachtig zijn.

 
Meidoorn

In Meidoorn wonen 18 ouderen op de eerste 
verdieping. 

Magnolia

In Magnolia verblijven 19 ouderen op de 
eerste verdieping.

Kamers
In woonzorgcentrum De Dennen beschikken 
we hoofdzakelijk over eenpersoonskamers, 
met uitzondering van enkele ruimere 
kamers die ingericht kunnen worden voor 
koppels. 

Alle kamers zijn gemeubeld en beschikken 
over een sanitaire ruimte met toilet en 
lavabo. Daarnaast is er in elke woning een 
sfeervolle leefruimte en een badkamer 
met douche en/of ligbad voorzien, waar de 
bewoners van een ontspanningsmoment 
kunnen genieten. 

Elke bewoner mag zijn/haar kamer op een 
persoonlijke en gezellige manier inrichten. 
Indien gewenst kan het meubilair – met 
uitzondering van het bed - ook door eigen 
meubels vervangen worden.  
Bovendien is elke kamer voorzien van een 
oproepsysteem en een aansluiting voor tv 
en telefoon. 

Op de kamers heerst een absoluut  
rookverbod. 
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Wij zorgen voor u  
 
 
De medisch-verpleegkundige begeleiding
Tijdens uw verblijf in De Dennen kunt u steeds genieten van een intensieve verpleegkundige 
begeleiding. Ons enthousiast team van verpleeg- en zorgkundigen staat dag en nacht voor u 
klaar en garandeert een continue opvolging van uw gezondheid. Uw medische toestand wordt 
ook steeds opgevolgd door uw eigen huisarts. 

Technische onderzoeken en consultaties bij gespecialiseerde artsen, in nauwe samenwerking 
met het AZ Voorkempen Malle, behoren ook tot de mogelijkheden. Een externe apotheker 
levert dagelijks de medicatie. 

 
Kinesitherapie
We voorzien dagelijks kinesitherapie voor onze bewoners, waaronder gangrevalidatie en  
mobilisatie. We vertrekken steeds vanuit een intensieve, individuele therapie die continu opge-
volgd en bijgestuurd wordt. Daarnaast organiseren we ook bewegingstherapie in groep,  
een belangrijke aanvulling die onze bewoners zowel op fysiek als op psychisch vlak stimuleert. 

1.2   Uw verhuis

Ons team bereidt uw verhuis voor via een 
persoonlijk of telefonisch contact met u en 
desgevallend uw familie en huisarts. Een 
verhuis is enkel mogelijk nadat we het inge-
vulde aanvraagformulier ontvangen hebben. 
Indien er een wachttijd is, roepen we u zo 
snel mogelijk op. 

Praktische 
voorbereiding
 
Bij aankomst wordt u opgevangen door 
onze sociale dienst, zij brengen alle ad-
ministratie voor u in orde. Wij verzoeken u 
vriendelijk volgende zaken mee te brengen:

• Administratieve gegevens

 o Identiteitskaart

 o Lijstje met contactpersonen  
 (naam + telefoonnummer  
 + adres + emailadres)

• Medische gegevens

 o Verwijsbrief van de behandelende arts

 o Labo-uitslagen en medische verslagen

 o Medicatielijst en innameschema

• Persoonlijke bezittingen

 o Kledij, ondergoed en nachtkledij

 o Toiletgerief  
 (tandenborstel, zeep, kam…)

 o Bril, hoorapparaat, loophulp,  
 rolwagen…

Gelieve alle wijzigingen betreffende uw  
burgerlijke staat, ziekenfonds, ...  
te melden aan het onthaal.
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Ergotherapie
Onze ergotherapeuten zorgen ervoor dat onze bewoners zowel individueel als in groep goed 
kunnen functioneren. Dit doen ze aan de hand van ergotherapeutische methodes, andere 
motorische activiteiten, spelen, ... Er wordt ook veel aandacht besteed  
aan de actualiteit aan de hand van tv, video, kranten en geheugenoefeningen. 

 
Sociale dienst
Onze sociale dienst is uw centraal aanspreekpunt in geval van vragen of problemen.  
De maatschappelijke werkers vangen onze bewoners en hun familie op en helpen met alle 
vragen	omtrent	verhuis,	ontslag,	financiële	moeilijkheden,	administratieve	regelingen	en	andere	
persoonlijke zorgen. 

 
Morele, godsdienstige of filosofische begeleiding
Elke bewoner kan een beroep doen op een vertegenwoordiger van een godsdienstige of  
filosofische	overtuiging	naar	keuze.	Zo	is	er	ook	een	pater	verbonden	aan	onze	instelling,	op	
wie onze bewoners steeds kunnen rekenen. Indien gewenst kan er ook contact gelegd worden 
met consulenten van andere levensovertuigingen.

 
 
Vrije tijd en activiteiten
 
Een bosrijke omgeving
De Dennen nestelt zich in het Molenbos in een prachtige, bosrijke omgeving. U kan hier dan 
ook op eigen tempo mooie wandelingen maken en heerlijk uitrusten op de voorziene zitbanken.

 
Activiteiten en animatie
Als bewoner kan u deelnemen aan tal van leuke  
activiteiten. Ons animatieteam kan hierbij rekenen  
op de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers. 

Zo wordt er wekelijks een groepsturnles  
georganiseerd, maar ook gezamenlijke  
kooksessies, samen lotto spelen en de krant  
lezen behoren tot de vaste activiteiten.  
Bewoners met groene vingers mogen dan  
weer meehelpen met het onderhoud van  
onze serre, het tuinterras, ... 

We bieden onze bewoners tal van activiteiten  
waar iedereen aan kan deelnemen:

• themafeesten

•	 filmvoorstellingen

• quiz- en spelnamiddagen

• knutselnamiddagen

• pastorale animatie

• optredens van een zangkoor, dansgroepen,  
 muziekverenigingen… 
 
Er staan ook regelmatig dag- en namiddaguitstappen  
met onze minibus op het programma. 
 
 
 
Maaltijden
 
Onze ervaren keukenmedewerkers maken dagelijks heerlijk verse maaltijden met veel liefde 
klaar, onder leiding van de chef-kok van De Dennen. Dit gebeurt in onze eigen grootkeuken, 
waar hygiëne, verse producten en kwaliteit centraal staan. Ook de wetgeving inzake voeding 
wordt hier uiteraard strikt toegepast.

Krijgt u een speciaal dieet voorgeschreven, dan zal een diëtiste dit voor u uitwerken en 
opvolgen op basis van het voorschrift van de arts. De keukenmedewerkers worden hiervan op 
de hoogte gebracht en zorgen voor een speciaal menu met aangepaste porties. 

 
Ontbijt:   8u 
Lunch:   soep en warme maaltijd 11u45 
Avond:   broodmaaltijd 17u

 
Op donderdag wordt er ’s avonds ook een  
warme snack (spaghetti, omelet…) voorzien. 

Bent u jarig, dan maken we ’s middags  
uw lievelingseten klaar. 

Maaltijden worden op de kamer of in de  
leefruimtes genuttigd, afhankelijk van  
uw voorkeur. 
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Voorzieningen
 
Televisie
Zilverlinde

De bewoner voorziet zelf een televisie, 
telefoon en de bijhorende abonnementen. 

Zomerlinde, Esdoorn, Meidoorn en 
Magnolia

Er is in elke kamer een tv voorzien, een 
telefoontoestel van De Dennen is mogelijk 
op aanvraag. 

 
Kapper en pedicure
Bij De Dennen beschikken we over een 
eigen kapsalon. Onze bewoners kunnen in 
het kapsalon terecht voor tal van behan-
delingen zoals knippen, kleuren, wassen, 
permanent… Indien u niet zelf tot aan het 
kapsalon kunt geraken, zal de kapster u 
komen ophalen. 

De Dennen werkt ook samen met een 
zelfstandige schoonheidsspecialiste voor 
(medische) pedicures en manicure.

 

Briefwisseling
Wij bezorgen uw post persoonlijk. Indien 
u zelf een brief wilt versturen, dan kunt u 
deze (laten) afgeven bij het onthaal. Voor 
(nieuwe) abonnementen op een krant, 
dag- of weekblad kunt u zich wenden tot 
de sociale dienst. Aan het onthaal worden 
wenskaarten en postzegels te koop  
aangeboden.

 
Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte kunnen  
onze bewoners en hun bezoekers  
even gezellig samen zijn en een babbeltje 
slaan. Er zijn ook automaten voorzien met 
frisdrank, warme dranken en versnape-
ringen. Deze ruimte is altijd geopend. 

 
Cafetaria
Onze cafetaria wordt elke dag – uitge-
zonderd maandag - open gehouden van 14u 
tot 17u door onze enthousiaste vrijwilligers. 
U kan er terecht voor een drankje en een 
versnapering. Op andere momenten worden 
hier vaak activiteiten zoals optredens en 
filmvoorstellingen	georganiseerd.	

 

Bibliotheek
De Dennen beschikt over twee mini- 
bibliotheken gevuld met leuke boeken die  
u gratis mag lenen en ruilen. De ene  
minibibliotheek kan u in de lange gang 
van het woonzorghuis vinden, de andere 
bevindt zich in de assistentiewoningen.

Daarnaast passeert de mobiele boekenkar, 
een samenwerking met het Rode Kruis en 
de bibliotheek van Malle, elke donderdag-
voormiddag langs de woningen Zomer-  
en Zilverlinde. Ook bewoners van de 
assistentiewoningen of de woningen 
Esdoorn-Meidoorn en Magnolia kunnen  
een boek komen ontlenen

Bezoek
Als bezoeker bent u op elk moment van 
harte welkom in woonzorghuis De Dennen. 
Zo kan je dagelijks in de cafetaria terecht – 
uitgezonderd op maandag - van 14u tot 17u 
voor een drankje en een versnapering. 

Privacy 

Woonzorghuis De Dennen hecht enorm 
veel belang aan uw privacy. Wij garan-
deren dan ook een strikte opvolging van 
ons privacyreglement. Dit reglement is 
opgesteld volgens de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AGV) en de 
GDPR-wetgeving van 27 april 2016 inzake 
de bescherming van natuurlijke personen 
betreffende	de	verwerking	van	persoons-
gegevens en het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG.

Concreet betekent dit dat de verwerking van 
de persoonsgegevens van onze patiënten, 
in het bijzonder de medische gegevens, 
onderhevig zijn aan ons privacyreglement, 
dat instaat voor de bescherming van hun 
persoonlijke levenssfeer. Zo dicteert ons 
reglement dat uw persoonsgegevens 
uitsluitend gebruikt worden voor de  
organisatie van de zorg en de daaraan 
verwante diensten zoals de volksge-
zondheid, sociale bescherming en het 
beheer van gezondheidszorgdiensten.
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2 Uw mening telt
Wij zijn graag op de hoogte van de persoonlijke ervaringen van onze bewoners. Daarom  
stimuleren we constructieve feedback door het organiseren van vier gebruikersraden per 
jaar.	Zo	kunnen	wij	efficiënt	en	gericht	werken	aan	de	optimalisatie	van	onze	dienstverlening. 
De verslagen van dit overleg kan u terugvinden op onze website www.dedennen.be 

Daarnaast liggen er in huis kaartjes ‘uw mening telt’ waarop u elk idee, suggestie, …  
kunt neerschrijven en in één van onze brievenbussen deponeren.

 
2.1   Ombudsdienst

Bewoners, familieleden en bezoekers kunnen ook steeds een klacht uiten over de  
dienstverlening van het woonzorghuis De Dennen. Een klacht wordt in De Dennen niet  
beschouwd als iets negatiefs, maar als een aangrijpingspunt om de werking te verbeteren.  
Er wordt met aandrang gevraagd dat de bewoners, familieleden en/of bezoekers bij eventuele 
klachten de hoofdverpleegkundige op de afdeling zelf hierover aanspreken. Zo kan de klacht 
direct op de afdeling worden afgehandeld. Indien men de klacht liever niet onmiddellijk 
bespreekt, kan men een schriftelijke klacht (al dan niet anoniem) indienen of een afspraak 
maken met de ombudsdienst.

Mevrouw Chris Adriaenssen (sociale dienst) treedt op als ombudspersoon van ons  
woonzorghuis.

Contactpersoon: Chris Adriaenssens 

E ombudsdienst@dedennen.be 

T 03 380 15 36 

Het is ook mogelijk om een bezoekje te brengen, de ombudsdienst van De Dennen bevindt 
zich in de gang van de administratie. Er is iemand aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag van 
12u30 tot 16u00, met uitzondering van donderdag.

1.3   Factuur
Als bewoner krijgt u maandelijks een verblijfs- 
nota. Wij werken met een vaste dagprijs,  
waarbij volgende zaken inbegrepen zijn:

- Verblijf en verzorging

- Animatie

- Kinesitherapie (uitgezonderd voor  
bewoners	met	een	O	of	A-zorgprofiel	
o.b.v. KATZ-schaal)

- Onderhoud van de kamer

- Persoonlijke was (uitgezonderd voor 
bewoners van afdeling Zilverlinde)

- Maaltijden en water

-	 Wifi	en	aansluiting	voor	radio,	tv	 
en telefoon

- Incontinentiemateriaal, shampoo, zeep, 
tandpasta en toiletpapier

- Brand en burgerlijke aansprakelijk- 
heidsverzekering

Niet inbegrepen:

- Dokterskosten en medicatie

- Telefoonabonnement

- Drank en versnapering in de cafetaria

- Persoonlijke uitgaven, kapper,  
pedicure… 



4 De weg naar 
 De Dennen
De Dennen vzw,  
woonzorg en revalidatie

Nooitrust 18, 2390 Malle

 
Met de wagen

De Dennen is gelegen tussen Antwerpen en 
Turnhout en is zeer gemakkelijk bereikbaar 
met de wagen

Met het openbaar vervoer

• Vanuit Antwerpen:

 Buslijn 410, richting Turnhout 
 Vertrek: F. Rooseveltplaats

• Vanuit Turnhout:

 Buslijn 410, richting Antwerpen 
 Vertrek: Grote Markt

• Mensen uit de regio (Malle - Zoersel)  
 kunnen ook beroep doen op de   
 Buurtbus Mazoeza. U kunt een 
 rit reserveren door te bellen naar  
 het nummer 03 284 94 80.

1716

3  Website 
 en social media
Wil je graag een kijkje achter de schermen van woonzorghuis De Dennen nemen, dan raden we 

je aan om onze website en social media in de gaten te houden. Hier verschijnen steevast de 
laatste nieuwtjes, een up-to-date activiteitenkalender en mooie fotoboeken. 

 
www.dedennen.be       
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Woonzorg en revalidatie 

De Dennen vzw

REVALIDATIEZIEKENHUIS 
WOONZORGHUIS 
ASSISTENTIEWONINGEN

Nooitrust 18, 2390 Malle

info@dedennen.be 
T 03 380 15 30
F 03 384 36 68

www.dedennen.be


