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Een individuele medische en 
paramedische begeleiding

Residentie Jardins de Longchamp respecteert ieders 

privacy en biedt de zekerheid van een gepersonaliseerde 

begeleiding. Een goed opgeleid team staat steeds voor u 

klaar en heeft oog voor ieders behoeften.

Een team van professionals staat ter uwer beschikking:

• een coördinerend arts 

• gediplomeerde verpleegkundigen 

• zorgkundigen 

• ergotherapeut

• kinesitherapeut

• logopedist

Preventie en welwillendheid vormen de basis ons woon-

zorgcentrum.

Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

Het statige herenhuis, Les Jardins de Longchamp, 

onderscheidt zich door zijn prachtig recreatiegebied en 

zijn topklasse in hotelservice. De charmante residentie 

met zijn authenticiteit, zal u laten genieten van het 

verfijnd kader: de lounge, de bar en het terras nodigen 

uit tot gezelligheid en volmaaktheid.

Les Jardins de Longchamp heeft autonome, half-valide 

en afhankelijke bewoners, die 24 uur op 24 en 7 dagen 

op 7 persoonlijk worden verzorgd.

Een verantwoord engagement

Orpea maakte van ethiek altijd al een speerpunt en het ligt de organisatie dan ook nauw aan het hart. 

Naast het technische aspect van de zorgverlening, vindt men dit terug in de permanente verbetering 

van de verzorging en begeleiding, aangeboden aan aan bewoners.



Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
02 349 57 11

jardins.longchamp@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/jardins-de-longchamp

Restaurant

Onze chef en zijn team stellen u een geraffineerde keuken voor, met ter 

plaatse bereide gerechten die aangepast zijn aan de diëten van de bewoners. 

Ons hotelteam serveert de maaltijden op een bord in ons restaurant ‘Le 

Jardin des Délices’, waar u uw familie dagelijks kunt uitnodigen om mee 

te eten. Een evenwichtig en gevarieerd ontbijt wordt geserveerd op een 

dienblad in uw kamer.

Comfortabele kamers

Alle kamers, zowel voor echtparen als alleenstaanden, zijn zeer comfortabel 

en speciaal ontworpen, aangepast en ingericht volgens de behoeften van 

de bewoners. De stijlvol ingerichte kamers zijn aangenaam en respecteert 

ieders privacy. Alle kamers zijn uitgerust met een verpleegbed, een 

aangepaste verplegingsoproep, een badkamer met douche, een zetel en 

een tv-aansluiting. Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen de 

bewoners  kleine meubels en decoratievoorwerpen meebrengen.

Dagelijks gevarieerde animatie

De woning staat voor de diversiteit van haar animaties en haar activiteiten. 

Elke week wordt er door een professioneel team een ander programma 

opgesteld. Het programma evolueert volgens de actualiteit, met de 

seizoenen en in overleg met bewoners. Er is een bewonersraad die 4x per 

jaar vergadert. Het is een moment van luisteren, uitwisselen en informeren 

rond het leven van de residentie. Onze prioriteit is het openen van de 

residentie voor de buitenwereld met het oog op de ontwikkeling van een 

rijk, sociaal en dynamisch leven.

In het kort …

De residentie ‘Les Jardins de Longchamp’, met zijn sterke identiteit,  is 

gekenmerkt door zijn omgeving waar het goed vertoeven is, gericht 

op een hoog kwaliteitsniveau van zorg, hoteldiensten, gastronomie en 

entertainment. Voor aan alle behoeften te voldoen, richten we ons op de 

details, zelfs ook de kleine, die onze residentie maken, een verschillende 

residentie, een residentie volgens uw verbeelding.
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