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Avenue de Monte Carlo 178
1190 Forest

Leef precies zoals thuis
in alle veiligheid

De zorg en het team

De residentie New Philip, gelegen in Vorst, in het zuiden

Residentie New Philip respecteert ieders privacy en biedt

van Brussel, is een gezellig woonzorgcentrum gespecia-

de zekerheid van een gepersonaliseerde begeleiding.

liseerd in dementie en palliatieve zorgen. Een zeer be-

Een goed opgeleid team staat steeds voor u klaar en

voegd team stelt samen met de families een gepersona-

heeft oog voor ieders behoeften.

liseerd therapeutisch plan op. Als u de residentie New
Philip binnenkomt, is er veel kans dat er muziek opstaat.

Om een gepaste zorgverlening te garanderen, stippelt

Elke ochtend in het salon, wijdt een bewoner zich aan

een pluridisiciplinair team voor elke resident een

zijn passie: de piano. Dit is één van de vele voorbeel-

zorgproject uit in samenspraak met de bewoner en zijn

den die de warme en familiale sfeer van deze bewoners

familie. Voor het welzijn van onze bewoner stimuleren

aantoont.

wij zoveel mogelijk de zelfstandigheid en bieden wij hen
de kans om een rijk sociaal leven te ontwikkelen.

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.

Comfortabele kamers
Alle kamers zijn uitgerust met een verpleegbed, een verplegingsoproep, een
tv-aansluiting. De residenten hebben een terras, maar ook verschillende
leefruimtes die een gezellige sfeer creëren.

Restaurant
Onze chef en zijn team stellen u een gerafﬁneerde keuken voor, met ter
plaatse bereide gerechten die aangepast zijn aan de diëten van de bewoners.
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. Op
medisch verzoek wordt het eten ook in de kamer geserveerd.

Dagelijks gevarieerde animatie

Contacteer ons voor meer info
of een bezoek:

De vele activiteiten spelen een grote rol in de dagen en de weken van de

02 346 53 53

bewoners. Tijdens het jaar worden wekelijks diverse uitstapjes georgani-

newphilip@orpea.net

seerd met onze minibus: bezoeken aan dierenparken in de zomer, bezoeken
(aan de Belgische kust, naar Luik, Bergen, Brugge, enz.). Daarnaast worden

Bekijk de foto’s
van onze residentie:

er ook elke dag binnenshuis animaties gepland.

www.orpea.be/new-philip

aan musea in de winter. Elk jaar wordt er ook een reis in België voorgesteld
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