Residentie Edelweiss

Rust- en verzorgingstehuis

(PE 3087)

Strobloemenlaan 2 1070 Anderlecht
T: 02/522 05 68 F: 02/527 22 32 G: 0475/63 52 06
Mail: res.edelweiss@gmail.com
Website: http://www.res-edelweiss.be
Residentie Edelweiss is een erkend rust- en verzorgingstehuis deze
personen op die om gezondheidsredenen en/of om sociale redenen het
bijzonder moeilijk hebben thuis te verblijven.

Wij beseffen goed dat wij «thuis » nooit zullen kunnen vervangen, maar
don ons uiterste best opdat onze bewoners bij ons kunnen leven zoals ze
dat gewoon waren, vrij volgens levensgewoonten en met de nodige
verzorging.
In onze residentie staat een dynamisch team klaar voor de bewoners. Het
team bestaat uit verpleegkundigen, bejaardenhelpers, een logopedist, 2
kinesietherapeuten, een ergotherapeut, een kok en onderhoudspersoneel.
De kamers
Residentie Edelweiss beschikt over éénpersoons- en tweepersoonskamers. Alle
kamers zijn voorzien van een wc en een
lavabo, sommigen ook van een douche.
Elke kamer is bemeubeld met :
- een hooglaagbed
- een nachttafel
- een kleerkast- een tafel en stoel
- een relaxzetel
De bewoner is vrij de kamer huiselijk en
knus in te richten door het aanbrengen van
decoraties en foto's en het meebrengen van
eigen meubels.
Prijzen :
Kamer
Individueel
Grote individuele met douche
Grote individuele kamer
Grote 2-persoonskamer met douche
In deze prijs zijn inbegrepen :
- de huur van de kamer
- water,elektriciteit, verwarming
- de maaltijden en dranken
- continuïteit van de zorgen 24/24

Per dag
€40,30 à 42,38
€48,16
€45,09
€37,55

Per maand +/€1230 à €1290
€1460
€1375
€1145

- het dagelijks onderhoud
- incontinentiemateriaal
- kinésitherapie
- het linnengoed

Niet inbegrepen in de prijs zijn :
- dokters en medicatie
- pedicure et kapper
- persoonlijke was

- persoonlijke was
- TV- en telefoonkosten

De maaltijden
De maaltijden zijn huisbereid en gevarieerd. De menus is steeds aangepast
aan de gezondheidstoestand van de bewoner (vb. gemalen voeding,
dieet,...) voorgeschreven door een geneesheer
wordt nageleefd zonder meerkost.
8h : Ontbijt (op de kamer)
10h30 : Aperitief
12h : Middageten (restaurant)
15h : Café
17h30 : Avondeten (restaurant of kamer)
Bezoek :
Elke dag vrij bezoek van 11u tot 20u. Uitstappen met familie is ook altijd
mogelijk.
Activiteiten :
Verschillende activiteiten worden georganiseerd. Deze worden op
voorhand aangekondigd en de bewoners zijn vrij om deel te nemen.
Maandelijks worden de verjaardagen gevierd.

Verzorging :
Dag en nacht is er gediplomeerd verzorgend personeel ten dienste van de
bewoners. De bewoners worden door het verzorgend personeel geholpen
bij het kleden, het dagelijks wassen, hygiëne en verplaatsen en andere
noodzakelijke zorgen. De huisarts mag blijven volgen.

Bij opname worden de bewoner of zijn gemachtigde verzocht de conventie
en het huishoudelijk reglement te tekenen.

De ligging :
Residentie Edelweiss is gelegen in een aangename groene wijk en is
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar transport (metrolijn 5 Erasme,
halte Eddy Merckx) of per wagen.Verschillende winkels liggen in de
nabijheid.
Het rust- en verzorgingstehuis beschikt eveneens over een aangename tuin
en een ruim dakterras.

