
Tillens

U k ke l

In de lente van 2016 openden de deuren van woonzorgcentrum Tillens. Sinds dat 
moment is er in Ukkel een warme thuis, gespecialiseerd in de zorg voor senioren 
met dementie. Ons doel is een veilige, stimulerende omgeving te bieden waar er net 
zoals thuis verder geleefd wordt maar met de ondersteuning van een ervaren team, 
in samenwerking met dementie-kenniscentrum Anahata. Samen met u zorgen 
we dat de persoon die u liefheeft dagelijks kan blijven genieten. Zo wordt elke dag 
betekenisvol ingevuld in een huiselijke omgeving. Met meer dan 35 jaar ervaring 
weet Armonea tenslotte hoe we er voor u moeten zijn.
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ARMONEA WOONZORGCENTRUM MET EXPERTZORG



“In residentie Tillens 
kan ik mezelf zijn. 
De activiteiten zijn in 
kleine leefgroepen, 
zo komt iedereen aan 
bod. Samen met mijn 
vrienden heb ik het 
hier erg naar mijn zin.”

Over Tillens 
Door onze ervaren en zorgvuldige 
zorgaanpak biedt het splinternieuwe 
woonzorgcentrum Tillens u de beste zorg 
inzake dementie in een huiselijke omgeving. 
Elke dag wordt betekenisvol ingevuld. Ons 
zorgzame personeel bezorgt u een glimlach 
op het gezicht, focust op wat u wel nog 
kunt en ondersteunt u waar dat niet meer 
kan. Nauwe betrokkenheid is voor ons een 
prioriteit, voor elke vraag zoeken we een 
antwoord. Wij passen ons aan uw ritme 
aan, niet omgekeerd. Een aperitief aan de 
bar, een vleug je zomerzon op het terras 
of genieten van het gezelschap van onze 
huisdieren? In Tillens hoeft u niet te kiezen. 

Anahata, onze zorgpartner
Door onze goede samenwerking met 
Anahata, het kennis- en ervaringscentrum 
inzake dementie, biedt ons personeel u de 
zorg die u nodig hebt. Op basis van een 
uitgebreide observatie passen wij speciale 
therapieën toe voor lichamelijk en mentaal 
welzijn. Het zorgteam is continu aanwezig 
op de afdelingen, zodat u steeds op iemand 
kunt rekenen. Bovendien staan onze 
psycholoog en onze ergotherapeute de klok 
rond voor u klaar. Een hartelijke babbel of 
een luisterend oor, we verwelkomen u graag.

Voor elk wat wils
Het animatieteam en onze ergotherapeuten 
motiveren u zo veel mogelijk in uw 
dagdagelijkse activiteiten. Als een 
ontspannende wandeling u meer 
aanspreekt, is onze belevingstuin met 
waterval iets voor u. In de kleine leefgroepen 
gaan we zeer persoonlijk te werk en volgen 
we ieders ritme.

Keuken aangepast aan uw noden en 
behoeften
Smaken en behoeften veranderen na 
verloop van tijd. Daarom bereiden onze 
chef-koks aangepaste gerechten voor 
u. Zo blijft de maaltijd een plezier en een 
essentieel deel van de dag. Volgt u een dieet 
of schreef uw arts bepaalde voeding voor? 
Dan passen wij onze huisbereide maaltijden 
graag voor u aan.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem 24/24u
Restaurant
Eetkamer voor families
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Veilige tuin
Wifihotspot
Dwaalbeveiliging 
Digitale televisie 
Koelkast
TV-ruimte
Fitness
Rokersruimte 
Bibliotheek
Kinderhoek
Kamers met eigen 
badkamer en toilet

Zorgaanbod
Ergotherapeut
Psycholoog
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide, valide, 
invalide
Palliatieve zorg
Aangepaste therapieën 
(muziek, snoezelen, 
persoonsgericht, welzijn, 
zintuiglijke stimulatie)

Omgeving
Vlakbij het centrum van 
Brussel
Winkels en banken op 
wandelafstand

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Kapper
Animatie
Poetsdienst 
Nachtwacht
Technische dienst
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Ziekenhuizen in de 
omgeving
Tram (51, 4, 92) en bus 
(48) dichtbij
Sint-Pieterskerk
Vlakbij Park van 
Wolvendael> Meer informatie? www.armonea.be/tillens

Onze troeven
• Nauwe samenwerking met Anahata, 

kennis- en expertisecentrum inzake 
dementie

• Opende in de lente van 2016 
• Gespecialiseerde zorg voor personen 

met dementie
• Stimulerende omgeving
• Zorgaanpak op maat met uitgebreide 

observatie
• Hartelijke dienstverlening voor 

bewoner en familie
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