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BEWONERSBROCHURE



Welkom in het  
schakelzorg-
centrum Lier
Bed Muzet, gevestigd in een 
vleugel van het klooster van de 
Zwartzusters, opende in 2015 zijn 
deuren als cultuurhostel.

In sneltempo pasten we de  
infrastructuur aan naar een verblijf 
voor bewoners die herstellen van 
COVID-19.

Het schakelzorgcentrum beschikt 
over een aantal kamers die 
rolstoeltoegankelijk zijn. 

We wensen je een spoedig herstel 
en aangenaam verblijf toe!

Goede afspraken  
maken goede 
vrienden 
Om de goede werking van ons 
schakelzorgcentrum te garanderen, 
gelden volgende afspraken.

• Je blijft in het gebouw. 

• Roken kan in de daarvoor 
bestemde zone.

• Je neemt de lift, geen trap.

• De derde verdieping is niet 
toegankelijk.

• Je respecteert de rust van 
andere bewoners.

• Ontspannen kan op het 
gelijkvloers (TV kijken, 
gezelschapsspel spelen, …).

• Bezoek is niet toegelaten. 
Familie en vrienden contacteer 
je via internet of telefoon.  
Ze kunnen iets afgeven aan het 
onthaal.

Herstellen …  
bijna zoals thuis
In een schakelzorgcentrum ben je 
een bewoner, geen patiënt. 
Je mag je kamer dus verlaten en 
naar de ontspanningsruimte op het 
gelijkvloers gaan.   

Toch is er medische supervisie 
aanwezig. Zij kunnen snel 
ingrijpen indien nodig. 

We zetten volop in op je herstel en 
omringen je met de nodige zorgen, 
zodat je zo snel mogelijk naar huis 
kan. Onze sociale dienst zal je 
naasten hierover informeren. 

Hoe verloopt  
een dag?

uur Verzorging op de kamer

uur Ontbijt

uur Poets van kamers

uur Middagmaal

uur Animatie

uur Avondmaal

uur Verzorging op de kamer  

Vragen?
Voor medische vragen kan je 
terecht bij de verpleegkundige of 
de arts van dienst.

Algemene vragen stel je aan het 
onthaal (van 9 tot 17 uur) 
via tel. 0477 90 14 18. 

Je kan ook mailen naar 
schakelzorgcentrum@lier.be.


