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Leef precies zoals thuis  
in alle veiligheid

In Oudergem, niet ver van het Zoniënwoud en het 
Rood-klooster en op een boogscheut van het metro-
station Hermann Debroux, vindt u residentie Carina,  
een gezellig en gastvrij woonzorgcentrum voor  
Alzheimerpatiënten. De residentie ligt te midden 
van een park in een zeer rustige omgeving.

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 de bewoners.

De zorg en het team

 
Woonzorgcentrum Carina respecteert ieders priva-
cy 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 en hoogwaardige verzorging te ga-
randeren, stippelt een professioneel 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 rijk en dynamisch sociaal leven 
te ontwikkelen voor het welzijn van iedereen.



Comfortabele kamers

De residentie Carina is een modern woonzorgcentrum met groot com-
fort die aan de behoeften van iedereen voldoet. De stijlvol ingerichte 
kamers zijn aangenaam en respecteert ieders privacy. 

Alle kamers zijn uitgerust met een verpleegbed, een aangepaste  
verplegingsoproep, Wifi, een telefoon- en een tv-aansluiting. Om een 
vertrouwde omgeving te creëren, mogen de bewoners  kleine meubels 
en decoratievoorwerpen meebrengen.

Restaurant

Onze kok en zijn team bieden U een verfijnde keuken aan die ter plaat-
se wordt bereid. Ons hotelteam serveert de maaltijden op een bord in 
onze verschillende restaurants, waar u uw familie dagelijks kunt uit-
nodigen 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 gevarieerde individuele of groeps- 
animaties aan die afgestemd zijn op de bewoners.

Contacteer ons voor meer info 
of een bezoek:
02 675 30 03

carina@orpea.net

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

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.
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