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Kleinschalige leefgemeenschappen
 

Ervaren en vast zorgteam
 

Expertise voor specifieke  en/of 
complexe zorgsituaties 

(dementie, psychogeriatrische aandoeningen, 
mobiliteitsproblemen ...)



Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

De zorg 
en het team

Ben je op zoek naar een veilige woonplek, waar jij
graag bent en je familie zich welkom voelt. Waar
het leven centraal staat maar de zorg altijd
aanwezig is, waar een straf keukenteam je elke
dag kan verwennen? 

Wzc Boschart ligt rustig in een doodlopende straat,
goed bereikbaar en vlak bij AZ Monica.  Elke
verdieping is ingericht als een gezellige leef-
gemeenschap met een terras. Er is ook een
prachtige tuin en een eigen kruideniertje, waar
bewoners, net als vroeger, eens een kleine
boodschap kunnen doen.

Woonzorgcentrum Boschart biedt de zekerheid
van een gepersonaliseerde begeleiding. Een goed
opgeleid team staat klaar voor de bewoners en
hun familie, en heeft oog voor ieders behoeften. 

Om een individueel aangepaste verzorging te
garanderen, stippelt een multidsciplinair team voor
elke bewoner een zorgplan uit, in samenspraak
met de bewoner en haar of zijn familie. 

Het paramedische team ondersteunt de 
 bewoners om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven en een rijk en dynamisch sociaal leven te
behouden. 

Een verantwoord engagement
Zorg dragen voor kwetsbare ouderen is een belangrijke sociaal engagement. ORPEA maakt 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van ethiek op elk niveau in de 
organisatie een speerpunt. Ontdek onze ethische code op www.orpea.be.



Een team van professionals

Ons team bestaat uit goed opgeleide
professionele zorgverleners. In nauwe onderlinge
samenwerking en dankzij regelmatig overleg
draagt elk van hen bij tot het best mogelijke welzijn
van de bewoners.

Huisvesting
Comfortabele kamers

Alle kamers 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
bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen meebrengen.

Vooruitstrevende interieurarchitecteur voor bijzondere 
leef- en ontmoetingsruimtes

Het interieur van Boschart werd ontworpen door een team van
gerenommeerde interieurarchitecten (Spnkr). Voor jouw comfort en
welzijn zijn gezellige en comfortabel salons ingericht, waar je kunt
samenkomen met de andere bewoners of rustig jouw familie kunt
ontvangen. Ontdek ook onze retro kruidenier en de cinema!

Restaurant
Elke ochtend kan je genieten van een evenwichtig en gevarieerd ontbijt
op je kamer. De lunch en het diner worden aan tafel geserveerd in het
restaurant Turnine waar je ook je familie kunt uitnodigen om mee te
tafelen. Onze kok en zijn team bieden je verzorgde maaltijden aan die
ter plaatse worden bereid.

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

Dagelijks gevarieerde animatie Meer informatie over
onze residentie:

03 204 73 00
boschart@orpea.net

Contacteer ons voor 
meer info of een bezoek:

www.orpea.be/boschart
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