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De zorg en het team

Residentie Gray Couronne respecteert ieders privacy en 

biedt de zekerheid van een gepersonaliseerde begelei-

ding. 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

De residentie Gray Couronne te Elsene, dichtbij de 

Europese instellingen, is een woonzorgcentrum met 

uitzicht over de stad. U kunt er genieten van eerste-

klas hoteldiensten en een service tot in de puntjes, 

zodat al uw wensen in vervulling gaan... In deze volle-

dig gerenoveerde en dus gloednieuwe residentie vindt 

u ruime leefruimten met een mooie architectuur. Ook 

personen met de ziekte van Alzheimer zijn welkom in 

deze residentie.

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 gediplomeerde verpleegkundigen

− de zorgkundigen

− de kinesitherapeuten

− een ergotherapeut

− een logopediste

Contacteer ons voor meer info 
of een bezoek:
02 629 71 00

graycouronne@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/gray-couronne

Restaurant

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

plaatse bereide gerechten die aangepast zijn aan de diëten van de residen-

ten. Bij aankomst in de residentie bieden wij u de keuze uit verschillende ont-

bijtformules. Ons team schotelt u alles voor in het restaurant. Mits melding 

de dag voordien, kan uw familie eveneens meeschuiven aan tafel om samen 

te genieten. Op medisch verzoek wordt het eten ook in de kamer geserveerd.

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.

Comfortabele kamers

De residentie Gray Couronne is een modern woonzorgcentrum met groot 

comfort die aan de behoeften van iedereen voldoet. De stijlvol ingerichte 

kamers zijn aangenaam en respecteert ieders privacy. Alle kamers zijn uit-

gerust met een verpleegbed, een verplegingsoproep, Wifi , een telefoon- en 

een tv-aansluiting, een mini koelkast en een kluis. Om een vertrouwde om-

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

werpen meebrengen.
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