VISIE & MISSIE
Door het bestaan van een woonzorgcentrum in onze gemeente kunnen wij aan de groep van
ouderen, dewelke hiervoor in aanmerking komen, onze dienstverlening aanbieden. Gelegen
in een prachtige groene omgeving naast 'de Tuinen van Hoegaarden' maakt Villa Hugardis
deel uit van de lokale gemeenschap. Woonzorgcentrum Villa Hugardis neemt zowel valide
als dementerende en zorgbehoevende ouderen op.
Open huis
Ons woonzorgcentrum richt zich naar alle ouderen die omwille van hulpbehoevendheid niet
meer zelfstandig kunnen wonen. Naast een verblijf beschikt ons woonzorgcentrum over 3
kamers voor kortverblijf. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijke zorg en opvang nodig
hebben.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de nieuwe opname waarbij de overgang van de
eigen woning naar het woonzorgcentrum samen met de familie wordt voorbereid en
begeleid. Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke communicatie en inspraak is voor de
familie. Villa Hugardis is een open huis, waar bewoners vrij bezoek kunnen ontvangen en
waar iedereen welkom is.
Zorg op maat
Onze intentie is de zorg van de bewoners zo goed mogelijk af te stemmen op de persoonlijke
behoeften.
De levenskwaliteit van de bewoners dient maximaal gegarandeerd te worden. Bevorderen
van de zelfredzaamheid en zinvolle tijdsbesteding zijn hierbij de uitgangspunten.
Huiselijkheid en geborgenheid zijn voor onze instelling waarden die moeten gegarandeerd
worden.
Ook de continuïteit van zorg, voortdurende kwaliteitsbewaking, respect voor ieders geloofsen levensovertuiging zijn leidende begrippen. Het is onze betrachting om de zorgbehoefte
en het zorgaanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Blijvende aandachtspunten hierbij
zijn de behoefte aan autonomie en zingeving van de bewoner.
De zorg moet aangeboden worden tegen een betaalbare prijs, rekening houdend met de
financiële draagkracht van de gebruiker en de economische haalbaarheid van de instelling.
Professionele omkadering en enthousiaste vrijwilligerswerking
Bij alle zorg- en dienstverlening die we aanbieden waken we er steeds over dat de privacy
en waardigheid van de bewoners gerespecteerd blijven. Verzorging van bewoners gebeurt
discreet en met respect.
Om de voortdurende aanpassing aan de veranderende behoeften van ons cliënteel te
kunnen invullen voorzien we in een professionele omkadering waarbij begrippen als
bijscholing, motivatie, accommodatie en groeikansen aandacht krijgen. Naast het deskundig
personeelsteam kunnen we rekenen op een enthousiaste groep van vrijwilligers. Zij staan
niet alleen in voor de uitbating van het cafetaria, maar bieden ook hulp en gezelschap bij
animatieactiviteiten. Animatie is een hefboom voor kwaliteit van leven.
Welzijn van de bewoners centraal
Onze zorg heeft als doel het lichamelijke, psychische en spirituele welzijn van de bewoner te
optimaliseren. Binnen het woonzorgcentrum ontwikkelen wij dan ook een brede waaier van
diensten. De vroegtijdige zorgplanning (onderhandelde zorg) en dementievriendelijkheid zijn
één van de vele troeven van Villa Hugardis. Indien nodig bieden we palliatieve zorgen aan.

