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De zorg en het team

Residentie Terrasses des Hauts Prés 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 gepaste zorgverlening te garanderen, stippelt 

een pluridisiciplinair team voor elke resident een 

zorgproject uit in samenspraak met de bewoner en zijn 

familie. Voor het welzijn van onze bewoner stimuleren 

wij zoveel mogelijk de zelfstandigheid en bieden wij hen 

de kans om een rijk sociaal leven te ontwikkelen.

Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

In Ukkel, makkelijk bereikbaar via het station Kale-

voet, ligt Orpea-residentie Terrasses des Hauts Prés, een 

gloednieuw rust- en verzorgingstehuis met een luxeser-

vice en hoogwaardige animatie. Het onthaal op maat en 

de vrijetijdsruimtes (zaal met home cinema, piano bar, 

terrassen, tuin, bridge zaal, …) maken dit tehuis zeer 

gegeerd.

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.



Een team van professionals
Een medisch en paramedisch team, samengesteld 

uit goed opgeleide professionele zorgverleners, 

dat naar u luistert staat ter uwer beschikking. 

Wij ontvangen u in het Nederlands en het Frans.

Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
02 333 31 10

terrassesdeshautspres@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/terrasses-des-hauts-pres

Restaurant

Onze kok en zijn team bieden U een verfijnde keuken aan die ter plaatse 

wordt bereid. Ons hotelteam serveert de maaltijden op een bord in ons 

restaurant, waar u uw familie dagelijks kunt uitnodigen om mee te eten. 

Een evenwichtig en gevarieerd ontbijt wordt geserveerd op een dienblad 

in uw kamer.

Dagelijks gevarieerde animatie

Iedere dag biedt ons animatieteam individuele of groepsanimaties aan. Een 

kapsalon, een snoezelruimte, een zwembad en polyvalente ruimtes staan 

ten dienste van de bewoners.

Op u afgestemde kamers

De residentie Terrasses des Hauts Prés is een modern woonzorgcentrum met 

groot comfort die aan de behoeften van iedereen voldoet. De stijlvol inge-

richte kamers zijn aangenaam en respecteert ieders privacy.

Alle kamers zijn uitgerust met een verpleegbed, een privé douche, een ver-

plegingsoproep, een telefoon- en een tv-aansluiting. Om een vertrouwde 

omgeving te creëren, mogen de bewoners  kleine meubels en decoratievoor-

werpen meebrengen.
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