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Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

De zorg en het team

Orpea biedt u de mogelijkheid om met klasse in het

Residentie Prinsenhof respecteert ieders privacy en

Prinsenhof te verblijven op een boogscheut van de his-

biedt de zekerheid van een gepersonaliseerde begelei-

torische stad Brugge. In het unieke woonzorgcentrum,

ding. Een goed opgeleid team staat steeds voor u klaar

gelegen te midden een oase van groen, wordt het ac-

en heeft oog voor ieders behoeften.

cent gelegd op dagelijks verse gevarieerde voeding, excellente zorg op maat en persoonsgerichte begeleiding.

Om een gepaste zorgverlening te garanderen, stippelt

De onmiddellijke omgeving en grote tuin stralen rust en

een pluridisiciplinair team voor elke resident een zorg-

sfeer uit en maken het mogelijk verder te genieten van

project uit in samenspraak met de bewoner en zijn fami-

het leven.

lie. Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn. Wij bieden hen de kans om een sociaal
leven verder te zetten of te ontwikkelen in het belang
van het welzijn van de resident.

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 opvang, valt dit vooral op in de permanente verbetering van de
verzorging en begeleiding aangeboden aan bewoners.

Een team van professionals
Ons team is samengesteld uit goed opgeleide
professionele zorgverleners die streven naar
welzijn voor de mensen die aan hen worden
toevertrouwd.

Huisvestiging
Comfortabele kamers
Alle kamers, zowel voor echtparen als voor alleenstaanden, zijn uitgerust met
een badkamer met inloopdouche, een hoog-laag bed, een oproepsysteem,
een telefoon-, TV- en internetaansluiting. Om een vertrouwde omgeving
te creëren, mogen de bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen
meebrengen.

Leef- en ontmoetingsruimtes
De residentie stelt een salon ter beschikking waar u uw familie kunt
ontvangen.

Restaurant
Elke ochtend kan u genieten van een evenwichtig en gevarieerd ontbijt

Contacteer ons voor meer info
of een bezoek:

op uw kamer. De lunch en het diner worden aan tafel geserveerd in het

050 32 91 00

restaurant waar u uw familie dagelijks kan uitnodigen om mee te tafelen.

prinsenhof@orpea.net

Dagelijks gevarieerde animatie

Bekijk de foto’s
van onze residentie:
www.orpea.be/prinsenhof

Iedere dag biedt ons animatieteam gevarieerde individuele of groepsanimaties aan die afgestemd zijn op de bewoners.
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