
Het énige Nederlandstalige  
woonzorgcentrum in Brussel

WELKOM IN  
DE OVERBRON

Uitgenodigd door voormalig minister Bert Anciaux  

bezocht ik het woonzorgcentrum ‘De Overbron’ in  

Neder-over-Heembeek, twintig jaar geleden opgericht  

om tegemoet te komen aan het complete gebrek aan  

Nederlandstalige rusthuizen in Brussel. 

Het werd een verrassend bezoek. Ik was niet alleen  

onder de indruk van het enthousiasme van de 100%  

Nederlandskundige bevrouwing en bemanning, in al  

hun diversiteit, maar ook van de bijzonder levendige  

sfeer die er heerst. “Een absolute aanrader voor elke 

 Vlaamse Brusselaar die niet meer thuis kan wonen.”

De Overbron is een kleinschalig, familiaal  

woonzorgcentrum met plaats voor 59 bewo-

ners. Er werken 55 medewerkers: zorgkundigen, 

onderhouds- en administratief personeel, een 

kinesitherapeut, ergotherapeut, agoog, orthope-

dagoog en psycholoog. Het is geen commercieel 

woonzorgcentrum maar een vzw, waardoor 

het verblijf er goed betaalbaar is. Het is in de 

praktijk het enige Nederlandstalige woonzorg-

centrum in Brussel! Al het personeel spreekt er 

Vlaams en ook de hele administratie gebeurt in 

het Nederlands.



Bert Anciaux – Oprichter, bestuurder  
en directeur van De Overbron

Bert Anciaux werd geboren te Merksem in 1959. Na zijn studies in de 

rechten aan de VUB ging hij aan het werk als advocaat. Eind jaren 80  

ging hij de politiek in. Het volgende decennium was hij actief als Brussels  

gemeenteraadslid en schepen, Brabants provincieraadslid, senator,  

en voorzitter van de VU. 

Aan het begin van de 21e eeuw richtte Bert Anciaux de partij SPIRIT op. 

Van 2001 tot 2009 was hij Vlaams minister, met als bevoegdheden  

Cultuur, Jeugd, Sport, Huisvesting, Stedelijk Beleid, Brusselse  

Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking. 

In 2009 werd hij lid van het partijbureau van de sp.a en een jaar later quaestor in de senaat. Tegelijkertijd 

ging hij weer op de schoolbanken zitten om in 2014 af te studeren als Doctor in de pedagogische  

wetenschappen. In datzelfde jaar werd hij gecoöpteerd senator, sp.a/Vooruit fractieleider en voorzitter 

van Actiris, functies die hij tot op heden uitvoert naast zijn werkzaamheden in De Overbron. 

Leven en genieten in een 
echt ‘woonleefcentrum’

Bert: “We organiseren regelmatig activiteiten in 

het centrum zelf, en we gaan af en toe ook buiten 

onze muren op stap om cultuur op te snuiven. 

De bewoners worden hier goed gesoigneerd, zij 

staan hier centraal. Ze kunnen genieten van de 

buitenlucht en de natuur op een mooi dakter-

ras en in onze grote tuin. Dat is niet evident in 

Brussel! Onze ‘beschermde’ afdeling is niet echt 

gesloten, maar biedt extra geborgenheid aan  

mensen die daar nood aan hebben. Iedereen kan 

hier nog echt leven!” 

Peter: “Er heerst een zeer gezellige sfeer, er wordt 

gelachen, gekaart, gesjoeld. Alle medewerkers zijn 

bijzonder vriendelijk en enorm begaan met de be-

woners. Je ziet dat ze hen zoveel mogelijk comfort 

en levenskwaliteit willen geven. Het is een leven-

dig centrum vol gelukkige bewoners. Een verhuis 

naar een woonzorgcentrum als dit, kan je leven 

zeker een nieuwe wending geven!” 



Tip #1
Wacht niet tot u niet meer 
thuis kan wonen om een 
WZC te zoeken waar u  
zich goed zou voelen.

Wat als thuis wonen  
niet meer kan?

Als u zorgbehoevend bent, kunt u beroep doen 

op mantelzorg of thuisverzorging. U kunt ook 

naar een dagcentrum en op zorgvakantie 

gaan. Maar wanneer op een dag ook deze op-

lossingen geen sluitend antwoord meer bieden 

op uw zorgvraagstuk, beseft u dat u niet langer 

thuis kunt wonen. Een woonzorgcentrum is 

dan de uitkomst wanneer u 65+ bent. Maak u 

geen zorgen, dat is niet zo erg als u misschien 

wel denkt. Het kan een fijne nieuwe thuis wor-

den met veel sociaal contact. 

Hoe vindt u een geschikt 
woonzorgcentrum?

De kwaliteit, prijs en ingesteldheid in woon-

zorgcentra kan sterk verschillen. U zoekt best 

van tevoren uit welk woonzorgcentrum bij uw 

budget, noden en wensen past. Zo moet u 

niet in allerijl een centrum zoeken waar plaats 

is wanneer plaatsing dringend wordt en kunt u 

een weloverwogen keuze maken.

Om te bepalen waar u zich goed zou voelen, 

kunt u een lijst opstellen van wat u noodzake-

lijk vindt, aan welke waarden u belang hecht 

en wat uw verwachtingen zijn van de zorg. Op 

basis daarvan kunt u mogelijke centra een sco-

re geven die u kan helpen bij uw keuze. Denk 

daarbij als Brusselaar zeker ook aan de taal, 

en weet dat er in Brussel slechts één Neder-

landstalig woonzorgcentrum is, De Overbron. 

Tip #2
Stel een lijst op met uw  
belangrijkste vereisten  
en verwachtingen.

Dames aan het sporten in De Overbron



Wat kost uw verblijf  
in een woonzorgcentrum?

De kost van het verblijf in een woonzorgcen-

trum wordt uitgedrukt in een ‘dagprijs’. Daarin 

zijn woongelegenheid, maaltijden en verple-

ging inbegrepen. Gemiddeld moet u rekenen 

op een kost van zo’n 50 à 70 euro per dag. Op 

de website van het Agentschap Zorg & Gezond-

heid ziet u in detail wat daar allemaal is inbe-

grepen. Het centrum kan boven op de dagprijs 

nog supplementen aanrekenen, bijvoorbeeld 

voor een doktersbezoek of kappersbeurt of 

voor uw telefoonlijn.

Genieten in de tuin van De Overbron

Kunt u rekenen  
op overheidssteun?

Als u ernstig zorgbehoevend bent, kunt u van 

Vlaanderen een zorgbudget krijgen van 130 

euro per maand. Deze toelage kunt u zowel 

krijgen als u nog thuis woont met thuis- of 

mantelzorg als wanneer u in een woonzorgcen-

trum verblijft. U vraagt ze aan via de zorgver-

zekering van uw ziekenfonds. Veel Brusselaars 

zijn hier niet op aangesloten. 

Wanneer u uw verblijf in het woonzorgcentrum 

niet volledig kunt betalen, zelfs niet met even-

tuele hulp van uw naasten, kan het OCMW 

het tekort bijpassen. U staat dan uw normale 

inkomsten af aan het OCMW en zij geven u een 

bepaald bedrag per maand voor uw persoonlij-

ke uitgaven. 

Nuttige links
» Woonzorgcentra in Brussel-Halle-Vilvoorde

» Woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel

» Woonzorgcentra in Wallonië

» 8 tips voor de zoektocht naar een geschikt rusthuis

» Brochure van het expertisecentrum voor dementie

» Info over het zorgbudget

» Info over de bijdrage in de verblijfskosten


