
Kwalitatieve hoteldiensten

Comfortabele kamers
Alle kamers, zowel voor echtparen als voor alleen-
staanden, zijn uitgerust met een badkamer met inloop- 
douche, een verpleegbed, een verplegingsoproep, een 
telefoon en een tv-aansluiting. 

Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen de 
bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen mee-
brengen.

Leef- en ontmoetingsruimtes
Voor uw comfort en welzijn, stelt de residentie u een 
gezellig salon ter beschikking waar u uw familie kunt 
ontvangen.

Evenwichtige en gevarieerde maaltijden
Onze kok en zijn team bieden u een evenwichtige keu-
ken aan die ter plaatse wordt bereid.

Op medische beslissing kunnen de maaltijden in de  
kamer worden geserveerd.

Animatie

Dagelijks gevarieerde activiteiten
Ons team biedt gevarieerde animaties aan die zijn afge-
stemd op een ouder publiek:

• workshops
• lichte gymnastiek
• uitstapjes
• lezen... 

Iedereen is vrij om eraan deel te nemen volgens zijn 
eigen smaak en wens.

Aangepaste voorzieningen voor uw welzijn
En om uw verblijf nog aangenamer te maken, bieden 
wij u:

• ons schoonheids- en kapsalon
• pedicure en manicure
• onze balneotherapieruimte
• regelmatig ter plaatse georganiseerde religieuze 

diensten

Beschrijving

In het landelijke Buizingen, in een voormalig sanatorium dat modern comfort combineert met 
grote leefruimten ligt orpea residentie Lucie Lambert, een woonzorgcentrum met een  

Alzheimer eenheid. De residenten genieten er van alle comfort in een verzorgde omgeving,  
met ook een zeer aangename tuin.

Aarzel niet om onze residentie te ontdekken door een kijkje te nemen op
www.orpea.be/lucie-lambert



De zorg en het team
Gepersonaliseerde medische en paramedische bege-
leiding. Residentie Lucie Lambert respecteert ieders  
privacy en biedt de zekerheid van een gepersonaliseer-
de begeleiding. Een goed opgeleid team staat steeds 
voor u klaar en heeft oog voor ieders behoeften.

Om een persoonlijke verzorging te garanderen, stippelt 
een multidisciplinair team voor elke bewoner een zorg-
project uit in samenspraak met de bewoner en zijn fa-
milie.

Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig la-
ten zijn en hen de kans bieden om een dynamisch sociaal 
leven te ontwikkelen voor het welzijn van iedereen.

Een multidiciplinair team dat naar u luistert
Ons team is samengesteld uit goed opgeleide professio-
nele zorgverleners die streven naar welzijn voor de be-
woners die aan hen worden toevertrouwd:

• een coördinerend arts
• gediplomeerde verpleegkundigen 
• zorgkundigen
• paramedische beroepsmensen : ergotherapeut, kine-

sitherapeut

Regelmatig en naargelang ieders behoeften komen ex-
terne vrije beroepen (huisartsen, kinesitherapeuten...) 
langs in ons woonzorgcentrum.

Ook de directie en het hele team staan steeds voor  
u klaar.

Een medisch en paramedisch team dat naar u luistert

INFO / AFSPRAAK MAKEN / BEZOEK / RESERVATIE :
Directeur : Piet Claes
Nachtegaalstraat 211

1510 Buizingen
02 613 23 00

lucielambert@orpea.net

U VINDT AL ONZE RESIDENTIES OP 
WWW.ORPEA.BE


