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Beaulieu

Schaarbeeklei 222
1800 Vilvoorde

Veiligheid en comfort in een
warme huiselijke residentie

De zorg en het team

Wij willen dat onze residenten zich hier goed voelen. We willen ook dat onze 50 medewerkers zich
hier thuis voelen omdat de warme maar respectvolle
omgang met onze residenten centraal staat.

In het woonzorgcentrum vertrekken we vanuit een
kwalitatieve verkenning om uw fysieke, psychische
en sociale noden op te nemen in een persoonlijk
zorgplan. Naast deze holistische aanpak wordt er
ook gewerkt rond expertises zoals diabetes, voedselintoleranties, slikproblemen, revalidatie of readaptatie, dagelijkse zingeving en zelfredzaamheid.

Ons multidisciplinair team werkt naast een zorgplan
ook een welzijnsplan uit. Elke dag opnieuw werken
we rond zingeving en zelfstandigheid. Bij ons ben je
een resident, geen patiënt.

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
Voor uw comfort en welzijn, stelt de residentie U gezellige en comfortabel ingerichte salons ter beschikking waar U kan samenkomen met de
andere bewoners of rustig uw familie kan ontvangen.

Geïntegreerde assistentiewoning
in onze residentie
Zelfstandig wonen met zorg en diensten op vraag

Contacteer ons voor meer info
of een bezoek:

De residentie Beaulieu heeft ook 23 assistentiewoningen voor mensen
die op oudere leeftijd hun vertrouwde levensstijl verder willen zetten
maar wel met de gemoedsrust dat zorg en hulp aanwezig is in hun residentie.

02 363 21 00

In een assistentiewoning leef je in uw eigen woning. De dienstverlening
of het zorgpakket zijn niet verplicht. Diensten zoals bijvoorbeeld het
restaurant, strijk, was- en poetsdiensten, thuishulp of verpleging worden aangeboden als facultatieve diensten. Hier is een extra kost aan
verbonden.

www.orpea.be/beaulieu

beaulieu@orpea.net

Bekijk de foto’s
van onze residentie:

Schaarbeeklei 222 - 1800 Vilvoorde
beaulieu@orpea.net - www.orpea.be/beaulieu

Reserveer nu 02 363 21 00

