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Aangenaam wonen en leven in combinatie met 

kwalitatieve zorg: daar gaan we voor, elke dag 

opnieuw! We creëren een huiselijke sfeer die je 

stimuleert om je dagelijkse activiteiten te blijven 

doen. Samen maken we afspraken over de zorg en de 

ondersteuning die je daarbij nodig acht. 

Ook als de zorgbehoefte toeneemt zoeken we naar 

gepaste oplossingen. Alle vragen rond het levenseinde 

zijn bespreekbaar in onze woonzorgcentra. We zijn 

een open en neutraal huis. Ook tijdens je laatste 

levensfase willen we dat de zorg voldoet aan je 

wensen. De medewerkers van het woonzorgcentrum 

zijn attent, luisteren naar je vragen en hebben oog 

voor je noden. De vrijwilligers dragen samen met de 

medewerkers bij tot een kwaliteitsvolle zorgverlening.

Visie

Woonzorgcentra 
met het hart op 
de juiste plaats.



Op basis van het zorgprofiel, de sociale situatie en de 

datum van inschrijving beslist de opnamecommissie 

welke kandidaat-bewoners kunnen verhuizen naar 

onze woonzorgcentra. 

We bespreken samen met jou en je naasten de noden 

aan thuiszorg zodat je de periode tot aan je verhuis 

zo comfortabel mogelijk in je thuissituatie kunt 

doorbrengen. 

De woonzorgcentra zijn gelegen aan de rand van het 

centrum. Ze beschikken elk over een mooie tuin en 

grenzen aan domein ’t Speelhof en het Begijnhof. 

Zowel woonzorgcentrum (WZC) ’t Meiland als WZC 

Villa Rosa is erkend als rust- en verzorgingstehuis 

(RVT).

In beide woonzorgcentra kun je gebruikmaken van 

de diensten kinesitherapie, ergo, logopedie, animatie, 

kapper en versteldienst.

Opnamebeleid

Accommodatie



WZC Villa Rosa beschikt over 150 kamers voor senioren 

vanaf 65 jaar, zowel valide als zorgbehoevende  

personen. Elke kamer is voorzien van een eigen 

badkamer. De kamers zijn ondergebracht in vier 

afdelingen van telkens 32 wooneenheden. Door 

de kleinschaligheid van elke afdeling heerst er een 

huiselijke sfeer. 

Ook is er een afdeling voor personen met een psychische 

kwetsbaarheid. Deze afdeling beschikt over 22 kamers 

met eigen patio.



WZC ‘t Meiland is er voor senioren vanaf 65 jaar, 

zowel valide als zorgbehoevende personen. Het 

woonzorgcentrum beschikt over twee afdelingen met 

een eigen zit- en eetruimte. In totaal zijn er 60 kamers. 

Elke kamer heeft een eigen badkamer.

In de tuin van WZC ’t Meiland is er een bewegingspark 

voor senioren. Hier kan aan openluchtturnen gedaan 

worden.



De meest actuele dagprijs voor

• éénpersoonskamer in WZC ‘t Meiland

• echtpaarkamer in WZC ‘t Meiland

• éénpersoonskamer in WZC Villa Rosa

• éénpersoonshoekkamer in WZC Villa Rosa

• het centrum voor kortverblijf

kun je terugvinden op www.zorgbedrijfsinttruiden.be

WZC Villa Rosa is erkend als centrum voor kortverblijf. 

Een CVK biedt tijdelijk verzorging en opvang voor 

senioren aan. Als senior verblijf je er dag en nacht of 

alleen ’s nachts. De dienstverlening is dezelfde als in het 

woonzorgcentrum: je krijgt er de nodige verzorging, 

je kunt deelnemen aan de ontspanningsactiviteiten en 

er is de mogelijkheid om sociale contacten te leggen 

met andere bewoners.

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die je 

thuis verzorgen dat tijdelijk niet kunnen, omdat ze 

bijvoorbeeld op vakantie gaan of ziek zijn. Een CVK 

kan ook een oplossing bieden als je een tijdje meer 

verzorging nodig hebt. Een verblijf in een CVK kan voor 

de mantelzorger een adempauze betekenen.

Erkend centrum voor kortverblijf (CVK)

Dagprijs



Informatie en inschrijving 

Je kunt contact opnemen met de 

maatschappelijk werker om een 

afspraak te maken. Zij maakt graag 

tijd voor een persoonlijk gesprek.

Tel. 011 49 37 90

www.zorgbedrijfsinttruiden.be

WZC Villa Rosa

Diestersteenweg 61

3800 Sint-Truiden

villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be

WZC ’t Meiland

Schurhoven 74

3800 Sint-Truiden

meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contact
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Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als welzijnsver-
eniging, publieke zorgdiensten aan in Sint-Trui-
den. We beheren 205 kamers in de woonzorg-
centra Villa Rosa (145) en ‘t Meiland (60) voor 
senioren die nood hebben aan een permanent 
woon– en zorgverblijf. Daarnaast hebben we 
vijf kamers in ons centrum voor kortverblijf 
(CVK) voor senioren die nood hebben aan  
tijdelijke opvang en verzorging. Het CVK 

bevindt zich in Villa Rosa.

De thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis 
bieden diensten aan voor de thuiswonende 
senior: gezinszorg en poetshulp, warme maal-
tijden aan huis, vervoer voor minder mobiele 
personen, klusjesdienst, activiteiten en warme 

maaltijden in het Cicindriahuis, …

In onze groepsopvang De Rakkertjes is er plaats 
voor de opvang van 59 baby’s en peuters.

Zorgbedrijf Sint-Truiden telt zo’n 370 mede-
werkers en 120 vrijwilligers die elke dag klaar 
staan om je kwalitatieve en deskundige zorg 

te geven.

www.zorgbedrijfsinttruiden.be 
Tel. 011 69 70 44

Welzijnsvereniging


