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Project details
WZC De Gerstjens in Erembodegem 
bevindt zich vlakbij het natuurgebied 
met dezelfde naam. De groene 
streek van de Dender biedt heel 
wat natuurpracht.  In deze rustige 
omgeving is het WZC gelegen. Met 
net geen honderd bewoners wil 
het WZC zich profileren als modern 
maar huiselijk WZC waar bewoners 
kunnen genieten van hun oude dag 
in een open huis. 

Vanuit eerdere werkervaring met Televic 
Healthcare werd besloten om het WZC 
opnieuw uit te rusten met een Televic 
oproepsysteem. De moderne aanpak van 
het WZC vraagt een flexibel platform 
zoals interAxio. “De filosofie van Televic 
sluit volledig aan bij de filosofie van het 
huis”, zegt directrice Wendy Wouters.

De interAxio terminal in de kamer laat 
de verpleegkundigen toe de nodige 
administratie te verwerken na het 
toekennen van de zorg. Hierdoor komt 
heel wat tijd vrij voor de bewoners. 
“Technologie helpt de verzorgers op 
alle vlak. Na het inloggen zien zij de 

uit te voeren taken. De terminal is zeer 
eenvoudig en intuïtief te bedienen 
waardoor we veel tijd winnen”, aldus de 
directrice van het WZC. 

“Televic staat steeds klaar om mee te 
denken naar oplossingen, een service 
waar wij zeer tevreden van zijn”, zegt 
Murielle De Jonghe, directrice Care-ion. 

Televic Healthcare zorgt in WZC De 
Gerstjens voor de nodige optimalisatie in 
de zorg. 

Feiten & Cijfers

het woon- en zorgcentrum

� opdrachtgever: Global Care-ion
� architect: Turbozen architecten
� studiebureau: ISTEMA

� 99 bedden
� 1.295m² vloeroppervlakte
� afwerking: 06/2016 

verpleegoproepsysteem

 � IP zorgplatform interAxio

 � 78 kamerterminals met Axis

 � Axio Mobility voor 19 gebruikers

 � integratie zorgdossier: Care Solutions

“Het oproepsysteem van Televic 
bezorgt ons veel minder 
administratie waardoor we 
terug kunnen focussen op het 
allerbelangrijkste, de zorg van de 
bewoners.
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