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Vondelhof
Leuvensesteenweg 215
3370 Boutersem
tel. 016 73 31 30
vondelhof.admin@armonea.be
www.armonea.be/vondelhof

Woonzorgcentrum Vondelhof ligt in het landelijke Boutersem en biedt een woonst
aan 105 senioren. Iedereen kan en mag zich thuis voelen in deze warme en sfeervolle
residentie. Hier krijgt u uitstekende dienstverlening en zorg, aangepast aan uw
specifieke behoeftes en voorkeuren. Wij zijn een open huis, iedereen mag hier op elk
moment van de dag binnenspringen. Bovendien wordt uw familie betrokken bij de
werking van de residentie.

Over Vondelhof
Vondelhof biedt u een aangename en
huiselijke woonplaats. Ons zorgteam
garandeert de beste ondersteuning, zodat
u zich hier elke dag goed in uw vel voelt.
We vinden het belangrijk dat u een warm
contact hebt met uw familie en de lokale
gemeenschap. De kinderen komen geregeld
op bezoek in de voorziening en nemen
samen met de bewoners deel aan allerlei
activiteiten zoals turnen en dansen.

“

Ik bedank alle dagen
de Lieve Heer dat
ik mijn dagen hier
mag doorbrengen.
Het is buitengewoon
supergoed!”
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Mevrouw Elise Bavin

Onze troeven
• Warme en huiselijke sfeer
• Uitstekende zorg- en dienstverlening
• Beschermde afdeling voor personen
met dementie.

De beste zorg
Ons multidisciplinaire team streeft naar
hoogkwalitatieve dienstverlening, zowel op
het vlak van onthaal, zorg, ontspanning als
verblijf. U leeft dus veilig, beschermd en
in alle comfort met het grootste respect
voor uw privacy. We hebben oog voor wat u
zelfstandig kunt doen, zodat u in functie van
uw mogelijkheden optimaal kunt genieten
van elke dag.
Uw mening telt
Goed overleg staat bij ons hoog op de
agenda. We stellen een persoonlijk zorgplan
op gebaseerd op uw levensstijl, behoeften
en persoonlijke voorkeuren. We organiseren
regelmatig een gebruikersraad waar u
met een vertrouwenspersoon kunt praten
over het dagelijkse reilen en zeilen van
onze werking. Maar ook wederzijds begrip
tussen familie, bewoners en medewerkers
is belangrijk voor de goede gang van zaken.
Daarom organiseren we regelmatig een
familieraad en een gebruikersraad voor de
residenten.
Beschermde afdeling voor
personen met dementie
Ons woonzorgcentrum heeft een
beschermde afdeling voor personen met
dementie. Een team, gespecialiseerd in de
verschillende problematieken van dementie,
neemt hier de zorg voor de bewoners op.
De kracht van onze zorg schuilt in onze
expertise en het feit dat we mensen met
dementie in elk stadium als volwaardig
individu benaderen.

> Meer informatie? www.armonea.be/vondelhof

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Dagzaal
Kinéruimte
Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Dementie
Alzheimer
Parkinson
Semi-valide
Valide
Invalide
Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Misdienst
Nachtwacht
Poetsdienst
Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Bereikbaarheid
Recht tegenover het
woonzorgcentrum kunt
u aan halte ‘Roosbeek
Groenstraat’ de bus 380
of 381 richting TienenLeuven nemen. Op 20
minuten tijd staat u
met de auto in het UZ
Leuven. Tienen ligt op 10
kilometer.

