BESCHRIJVING
In de handelswijk Vanderkindere in Ukkel vindt u residentie Le Sagittaire, een
woonzorgcentrum met een afdeling voor Alzheimerpatiënten. De residenten genieten er
veel licht dankzij een patio en veel groen op het binnenterrein. De sfeer is er
warm en gezellig.
Aarzel niet om onze residentie te ontdekken door een kijkje te nemen op
www.orpea.be/le-sagittaire

KWALITATIEVE HOTELDIENSTEN

ANIMATIE

Comfortabele kamers

Dagelijks gevarieerde activiteiten

Alle kamers, zowel voor echtparen als voor
alleenstaanden, zijn uitgerust met een verpleegbed,
een verplegingsoproep, een telefoon en een tvaansluiting. Om een vertrouwde omgeving te
creëren, mogen de bewoners kleine meubels en
decoratievoorwerpen meebrengen.

Ons team biedt gevarieerde animaties aan die zijn
afgestemd op een ouder publiek:

Leef- en ontmoetingsruimtes
Voor uw comfort en welzijn, stelt de residentie u een
gezellig salon ter beschikking waar u uw familie kunt
ontvangen.

Evenwichtige en gevarieerde maaltijden
Onze kok en zijn team bieden u een evenwichtige
keuken aan die ter plaatse wordt bereid.
Op medische beslissing kunnen de maaltijden in de
kamer worden geserveerd.

•
•
•
•

workshops
lichte gymnastiek
uitstapjes
lezen...

Iedereen is vrij om eraan deel te nemen volgens zijn
eigen smaak en wens.

Aangepaste voorzieningen voor uw welzijn
En om uw verblijf nog aangenamer te maken, bieden
wij u:
• ons kapsalon
• onze balneotherapieruimte
• regelmatig ter plaatse georganiseerde religieuze
diensten

INFO / AFSPRAAK MAKEN / BEZOEK / RESERVATIE :
Directrice : Corinne Alexandre
Vanderkinderelaan 235
1180 Ukkel
02 347 00 01
sagittaire@orpea.net

EEN MEDISCH EN PARAMEDISCH TEAM DAT NAAR U LUISTERT

De zorg en het team

Een multidiciplinair team dat naar u luistert

Gepersonaliseerde medische en paramedische begeleiding.

Ons team is samengesteld uit goed opgeleide professionele zorgverleners die streven naar welzijn voor de
bewoners die aan hen worden toevertrouwd:

Residentie Le Sagittaire 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.
Om een persoonlijke verzorging te garanderen, stippelt een multidisciplinair team voor elke bewoner een
zorgproject uit in samenspraak met de bewoner en
zijn familie.
Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn en hen de kans bieden om een dynamisch sociaal leven te ontwikkelen voor het welzijn
van iedereen.

U VINDT AL ONZE RESIDENTIES OP
WWW.ORPEA.BE

•
•
•
•
•
•

een coördinerend arts
gediplomeerde verpleegkundigen
een psycholoog
een psychomotorische therapeut
zorgkundigen
paramedische beroepsmensen : ergotherapeut,
kinesitherapeut, logopedist

Regelmatig en naargelang ieders behoeften komen
externe vrije beroepen (huisartsen, kinesitherapeuten...) langs in ons woonzorgcentrum.
Ook de directie en het hele team staan steeds voor u
klaar.

