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Rubens behoort tot de nieuwe generatie woonzorgcentra 
en is gelegen in hartje Mortsel. Deze residentie zet in op 
integratie, dagdagelijkse zingeving en zelfstandigheid. 
Maar we zijn best trots op onze zorgaanpak dat door ons 
multidisciplinair team voor elke resident wordt onderno-
men. We vertrekken vanuit een kwalitatieve verkenning 
om de fysieke, psychische, emotionele en sociale noden op 
te nemen in een persoonlijk zorgplan. 

Dit doen we in samenspraak met alle betrokken partijen. 
Naast deze holistische aanpak wordt er ook gewerkt op 
diabetes, fingerfood, logopedie, slikproblemen en pallia-
tieve begeleiding. 

Ons woonzorgcentrum heeft een leeftijd van drie jaar. We 
hebben uitdagingen gehad in ons groeiproces, maar van-
daag staat ons team er helemaal. We hebben veel ervaring 
aan boord en dat zal u merken wanneer u deze brochure 
doorbladert. 

Veel leesplezier en met vriendelijke groeten. 
Mathias Eelen, directeur

Medicatie, onze zorg
Het is cruciaal dat zorgbehoevende ouderen de juiste medicatie, 
in de juiste dosering, op de juiste toedieningsmanier en op het 
juiste moment krijgen. Farmacotherapie bij senioren vergt veel 
maatwerk. Daarom werken wij met een Individueel Medicatie 
Voorbereiding (IMV). Het systeem verpakt medicijnen in eenheden 
per toedieningstijdstip en op naam van de resident.

Cody en Elke, onthaalbedienden
Graag helpen wij u verder of verwijzen u door naar de juiste col-
lega. Wij staan met een glimlach klaar om u en uw familie te be-
geleiden wanneer u vragen heeft omtrent een opname, facturatie 
of uw verblijf. Een luisterend oor bieden doen we met de nodige 
ernst en aandacht. We dragen al onze bewoners, hun vrienden en 
familieleden een warm hart toe. 

NIEUWE GENERATIE  
WOONZORGCENTRA

Gemeenschappelijk restaurant
Hier werken we met restaurantlinnen om de huiselijkheid naar een 
hogere gradatie te brengen. Niet alleen de tafelschikking zorgt 
hiervoor, maar ook onze enthousiaste zaalassistenten schenken, 
wanneer gewenst, huiswijn, tafelbier, gekoeld plat- en bruiswater 
uit. Door met alle residenten samen te zijn in ons enige restaurant 
bevorderen we het sociaal contact, verhogen we het toezicht tij-
dens de maaltijden en bieden we maaltijdbegeleiding aan.

Prijzen
Voor een standaardkamer betaalt u € 84,22 per dag. De prijs 
voor een koppelkamer bedraagt € 78,96 per persoon, per dag. 
Inbegrepen in de dagprijs zijn; zorg op maat, verse maaltijden, 
onderhoud, technische dienstverlening, ergotherapie, animatie, 
kinesitherapie, incontinentiemateriaal, bad- en bedlinnen en WIFI. 
Supplementair zijn: TV- aansluiting, koelkast, persoonlijke was, 
kapper, pedicure, medicatie en een consultatie van de huisarts.

Jozef Hermanslei 21 - 2640 Mortsel 
03 630 24 00 - rubens@orpea.net 

www.orpea.be/rubens

24/7 zorg en toezicht voor 
senioren door verpleeg-

kundigen en zorgkundigen

Afdeling verhoogd toezicht

Palliatieve begeleiding

Orthopedagoog, logopedist,  
medisch pedicure,  

kinesist en ergotherapeut  
ter beschikking

Voltijdse gouvernant en  
onderhoudsman in dienst

Bemande receptie tijdens  
kantooruren en weekends



An, hoofdverpleegkundige
Vertrouwen is voor mij de zuurstof in mijn functioneren en prik-
kelt me om het beste uit mezelf te halen. Vanaf dag één hebben 
de zorg- en verpleegkundigen mij het gevoel gegeven me te ver-
trouwen. Ze hebben mijn ideeën positief opgepakt en zijn samen 
met mij aan de slag gegaan. Die vrijheid en dat vertrouwen gun 
ik mijn team ook. Wij bepalen met elkaar de koers die we willen 
bereiken om zorg op maat te garanderen. Het resultaat, de beste 
zorg voor onze bewoners, staat voorop.

Jan, kinesitherapeut
Rust Roest. Met plezier doe ik oefeningen met onze bewoners. 
Een goede babbel, tijdens de fysieke inspanning, is vaak ook goud 
waard. Desalniettemin bekijk ik allereerst wat de gevolgen zijn 
van ouder worden voor de spieren, mobiliteit, posturale controle 
en het uithoudingsvermogen. Dan ga ik voor iedere bewoner 
na welke oefeningen we kunnen uitvoeren om de autonomie te 
bevorderen.

Glenn, ergotherapeut
Als ergotherapeut ondersteun ik de bewoners in hun dagelijks 
functioneren. Ik bevorder de zelfredzaamheid en de zelfstandig-
heid van onze residenten. Ik plan activiteiten aangepast aan de 
noden en wensen van de bewoners, in groep en individueel. Verder 
sta ik ook in voor diverse hulpmiddelen die het comfort van de 
bewoners verhogen.

Iwona, animatrice
Als animatieteam zetten wij ons in voor een kwaliteitsvolle vrije-
tijdsbesteding aangepast aan onze bewoners. Wij gaan steeds op 
zoek naar een goede balans tussen mentale en fysieke bezigheden. 
Ook organiseren we evenementen buiten onze residentie. Deze 
kunnen variëren van een daguitstap naar de zoo tot een wandeling 
in de buurt. Wij opteren voor een gemoedelijke en familiale sfeer 
waar iedereen zich welkom kan voelen.

Phillippe, chef-kok
Voor onze residenten zijn de maaltijden hun energiebron. Zij 
kijken er dagelijks naar uit. In onze eigen, professionele keuken, 
kunnen we sinds geruime tijd onze kennis en expertise inzetten 
om elke keer opnieuw lekkere, gevarieerde en gebalanceerde 
maaltijden te serveren. Op aangeven van artsen, nutritionisten of 
onze logopediste kunnen wij de maaltijden ook aanpassen voor be-
woners met allergieën, diabetes, slikstoornissen, zoutarm dieet, …

Luan, Gouvernant
Ik ben de gouvernant van Rubens en ben bijgevolg verantwoorde-
lijk voor het onderhoudspersoneel, het contact met de wasserij en 
het linnenbeheer (tafellakens, servetten, bed- en badlinnen) volg 
ik nauw op. Ik doe mijn job met passie en voel me helemaal thuis 
in onze residentie.

Patrick, klusjesman 
Als klusjesman van onze residentie sta ik in voor het technisch on-
derhoud. Voor alle klusjes, groot en klein, word ik aangesproken. 
Deze voer ik met plezier uit. Indien ik niet kan helpen, dan zoek ik 
verder naar een oplossing. Dat geeft me erg veel voldoening.

Multidisciplinair team 
Residentie Rubens respecteert ieders privacy en biedt de zeker-
heid van een gepersonaliseerde begeleiding. Een ervaren en pro-
fessioneel team staat voor u klaar en heeft oog voor uw noden, 
behoeften en wensen.

Voor een individuele rondleiding bel ons op het nummer 03 630 24 00.


