JOUW herstel, ONZE ZORG

Zandhoven, ontspannen in de Kempen
CM-Zorgverblijf Hooidonk
Langestraat 170, 2240 Zandhoven
Tel.: 03 320 28 11
E-mail: info@hooidonk.be
www.hooidonk.be

Vier stappen om je herstelverblijf aan te vragen
• Haal het aanvraagformulier bij je CM-kantoor of download het van onze
website.
• Laat het document volledig invullen door de behandelende arts.
• Bezorg het ingevulde document aan het CM-Zorgverblijf van je keuze,
je CM-kantoor of de sociale dienst van het ziekenhuis.
• Het CM-zorgverblijf oordeelt over de herstelaanvraag en deelt de correcte
verblijfsprijs mee.

Spa, herbronnen in de Ardennen
CM-Zorgverblijf Nivezé
Route du Tonnelet 76, 4900 Spa
Tel.: 087 79 00 00
E-mail: info@niveze.be
www.niveze.be

De CM-Zorgverblijven
De CM-Zorgverblijven zijn 3 volledig aangepaste centra, waar jouw verblijf onze
grootste zorg is. Je kan er herstellen van een ziekte of medische ingreep, of
in het groen van een vakantie of kortverblijf genieten. Kom ontspannen in de
Kempen, herbronnen in de Ardennen of stralen aan zee. Bij ons zijn je zorgen in
warme handen.
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contact
Bel, mail of schrijf ons met je vragen of reserveer meteen je verblijf.
Bekijk de beschikbaarheid en bereken de prijs van je herstel of kortverblijf op
www.cm-zorgverblijven.be.
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CM-Zorgverblijf Ter Duinen
Louisweg 46, 8620 Nieuwpoort
Tel.: 058 22 33 11
E-mail: ter.duinen@cm.be
www.ter-duinen.be

verantwoordelijk uitgever: Alain Florquin, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek.

Nieuwpoort, stralen aan zee

Hooidonk
Nivezé
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Wie is welkom?
In de CM-Zorgverblijven knap je op in
volledig pension, midden in de natuur.
Je verblijft in een één- of tweepersoonskamer met aangepaste badkamer,
noodoproepsysteem en televisie. Alle
CM-Zorgverblijven zijn rolstoeltoegankelijk
en staan open voor personen met een
acute of chronische ziekte. Ook hun partner
of begeleider is welkom.
Cliënten die herstellen van een chirurgische
ingreep of breuken, maar ook personen met
kanker, astma, diabetes, cardiovasculaire
problemen of andere aandoeningen kunnen
we omringen met gepaste medische
zorgen.
Niet zeker of je in aanmerking komt? Vraag
het even na bij de CM-Zorgverblijven. In
principe komt iedereen in aanmerking,

zolang wij de persoonlijke veiligheid van
de klant en die van de andere gasten
kunnen garanderen. Het CM-Zorgverblijf
beoordeelt de herstelaanvraag.
Ook een kortverblijfformule is mogelijk
in CM-Zorgverblijf Ter Duinen en CMZorgverblijf Hooidonk.Meer informatie
vind je op www.cm-zorgverblijven.be.

Een warm verblijf
Wandelen in het park, biljarten in de bar,
koffie drinken met vrienden of een praatje
slaan met het personeel: in Hooidonk,
Nivezé en Ter Duinen ben je nooit
alleen. Onze vrijwilligers staan graag
ter beschikking om cliënten te helpen
die zich moeilijker kunnen verplaatsen.
Mensen kiezen dan ook bewust voor
de warme, sociale sfeer van onze CMZorgverblijven.

Professionele
zorgomgeving

Jouw CM-voordeel
Als CM-lid geniet je een flinke
tegemoetkoming in de kosten van je
herstelverblijf. Dat geldt zowel voor
personen met een acute of chronische
ziekte.
Een herstelverblijf is mogelijk vanaf
minimum 14 dagen tot maximum 60
dagen.

Leg je zorgen in handen van ons
deskundig zorgteam. Onze artsen,
zorgkundigen, verpleegkundigen,
gespecialiseerde kinesitherapeuten en
diëtisten staan de klok rond klaar voor
wie dat wenst. Tijdens je verblijf word
je ondersteund door onze sociale dienst
die ervoor zorgt dat de terugkeer naar
de thuissituatie zo optimaal mogelijk kwaliteit
verloopt.
Onze CM-Zorgverblijven staan voor
kwaliteitsvolle dienstverlening. De
Mét begeleider?
Vlaamse Zorgverblijven van CM zijn
Ook je partner of begeleider is welkom erkend als herstelverblijf door de
in de CM-Zorgverblijven. Als deze zélf Vlaamse Overheid.
chronisch ziek is, kan hij of zij ook op de Hooidonk: PE/KPE 2850
hulp van ons zorgteam rekenen. Uiteraard Ter Duinen: PE/KPE 2874
mag je ook met een gezonde partner
of begeleider komen ontspannen in het
groen.

Jouw herstel, onze zorg
Moet je herstellen van een ziekte, ongeval of heelkundige ingreep? Kom dan
snel nieuwe krachten opdoen in één van de 3 CM-Zorgverblijven. Deze volledig
aangepaste zorgomgevingen maken de brug tussen het ziekenhuis en thuis. Leg je
zorgen in de handen van ons professioneel zorgteam en geniet van de welverdiende
rust en warme sociale contacten. Bij ons ben je nooit alleen.
In Nivezé, Hooidonk en Ter Duinen is jouw herstel onze zorg.
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