
Quietas

D i l b e e k

Komt u bij Quietas aan, dan weet u het onmiddellijk: u mag en kan zich hier 
thuisvoelen dankzij de sfeervolle ontvangst en het gezellige interieur. Het 
woonzorgcentrum bevindt zich op wandelafstand van het rustige Dilbeek en is 
de woonplaats van 124 residenten. Vooral de meer zorgbehoevende senioren en 
personen met dementie vinden hun weg naar ons woonzorgcentrum. Bij ons geniet 
u van alle moderne comfort, de allerbeste zorg en een waaier aan activiteiten.

Quietas
Bezenberg 10
1700 Dilbeek
tel. 02 568 04 40 
quietas.admin@armonea.be
www.armonea.be/quietas

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Ik voel me hier 
helemaal thuis en ik 
heb heel wat vrienden 
die ik ontmoet in de 
gezellige leefruimte.”

Over Quietas 
Wie bij ons komt wonen, mag rekenen 
op een totaalconcept. Dankzij de 
geïndividualiseerde aanpak krijgt u de zorg 
die u nodig hebt. Daarnaast bieden we u 
een waaier aan leuke activiteiten zodat u 
zich zeker niet verveelt. Onze ambitie? 
Dat u van Quietas uw thuis kunt maken. 
Daarom hechten we veel belang aan een 
lekkere keuken. Onze kok bereidt iedere 
dag evenwichtige maaltijden. Hebt u een 
dieet? Dan serveren wij graag een aangepast 
menu. Daarnaast kunt u bij ons ook rekenen 
op uitstekende hoteldiensten. Wenst u een 
manicure of een knipbeurt? Dat kan! 

Welkomsgevoel overheerst 
Quietas straalt een huiselijke, familiale sfeer 
uit. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer met 
persoonlijke badkamer. Familie en vrienden 
zijn hier elk moment van de dag welkom. 
Bijpraten in de buitenlucht? Dan kan dat 
op ons gezellige terras met uitzicht op de 
tuin. Ook binnenshuis zijn er aangename 
ontmoetingsruimtes waar u samen van een 
kop koffie kunt genieten. 

Uitstekende zorg 
Een uitgebreid team van zorgprofessionals 
staat de klok rond voor u klaar. Iedere 
medewerker draagt bij tot een warme 
zorgcultuur, met respect, waardering, 
genegenheid en luisterbereidheid als vaste 
waarden. Ons zorgteam en de animatoren 
bespreken graag samen met u welk zorgplan 
voor u het meest geschikt is. Zo krijgt u de 
juiste hulp op het juiste moment. 

Een hart voor personen met dementie 
Quietas telt een afzonderlijke woonkern 
voor senioren met dementie. Hier zijn 
de accommodatie, de dagbesteding en 
de verzorging helemaal afgestemd op de 
specifieke behoeften van deze senioren. 
Ook in deze beschermde afdeling bezorgt 
ons personeel de bewoners een warme 
thuis. De totaalzorg voor residenten met 
dementie of palliatieve bewoners is een 
samenspel van tal van factoren. Samen met 
u en uw familie zoeken we naar gepaste 
antwoorden.

Praktisch

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Rolstoeltoegankelijk
Tuin
Verschillende leefruimtes 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie

Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Eredienst 
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Wasserij
Strijkdienst
Technische dienst 

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Quietas ligt in een 
rustige wijk van Dilbeek 
en is goed bereikbaar 
met de wagen of het 
openbaar vervoer. Het 
Erasmus Ziekenhuis ligt 
op 12 minuten rijden met 
de auto.

> Meer informatie? www.armonea.be/quietas

Onze troeven
• Huiselijke, familiale sfeer 
• Een beveiligde afdeling voor personen 

met dementie 
• Warm en professioneel zorgteam 
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