
Woonzorgcentrum 

Van Zande Een open huis
waar de zorg  
voor u
centraal staat



Kom ons woonzorgcentrum en ‘het leven 
zoals het is’ eens ontdekken. Ervaar zelf het 
thuisgevoel tijdens een bezoek. Een afspraak 
is niet nodig. Wandel gewoon binnen. Kom 
een babbeltje slaan met onze medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners. Of kom een middag 
onze verskeuken proeven in het restaurant.

“Voor ons is het belangrijk dat u zich hier thuis 
voelt”. 

De directie verwelkomt u graag voor een 
persoonlijke rondleiding. 

Welkom

Aandacht voor 
mensen,  
aandacht voor u 
Geen onpersoonlijk woonzorgcentrum,  
wel een gezellig open huis 

Als huisgenoot hebt u hier alle vrijheid. U komt 
en gaat wanneer u dat wilt. U doet en laat wat u 
wilt. U leeft zoals u dat gewoon bent.  

Wij spreken u persoonlijk aan met ‘mevrouw’ en 
‘meneer’. Of met uw roepnaam die u al uw hele 
leven hebt. Wat u het liefst hebt. 

Ons woonzorgcentrum is een open huis. Uw 
familie en vrienden kunnen er op elk moment 
van de dag binnenspringen voor een bezoekje. 

“Hier kan ik volop 
genieten van mijn 
oude dag.”

gelukkig 
zijn



U eet elke dag vers
Onze eigen kok serveert u dagelijks het lekkerste 
van zijn keuken. Vanaf 11 uur ruikt u al de verse 
soep. Hij kookt elke dag een gevarieerde verse 
maaltijd. En hebt u zelf een suggestie voor de kok? 
Laat het hem gerust weten.    

In de keuken wordt uiteraard ook rekening 
gehouden met uw dieet.

Uw eigen kamer, uw eigen stek 
Ook al deelt u de gemeenschappelijke ruimtes en tuin met uw medebewoners,  
u blijft genieten van de privacy van uw eigen kamer. 

Elke kamer is ruim en comfortabel. Er zijn kamers voor één persoon of voor 
echtparen en partners.  

Richt u uw kamer liefst naar eigen smaak in met uw eigen meubels? Of liever 
een gemeubileerde kamer? U kiest. Het belangrijkste is dat u zich thuis voelt. 

Elke kamer heeft een telefoonaansluiting, televisie, een oproepsysteem.

De eigen badkamer heeft een inloopdouche, toilet en lavabo. 

Comfortabel samenleven
Het woonzorgcentrum Van Zande is een comfortabel huis waar een familiale 
en warme sfeer heerst. De ligging is uitstekend: op wandelafstand van 
winkels en openbaar vervoer. 

Alles is ingericht met kwalitatief en stijlvol meubilair en zorgt voor een 
warme, huiselijke sfeer.

Gezellig samenleven kan in de leefruimtes, in de tuin of in het restaurant.

goed 
wonen



Dagelijkse activiteiten
Elke dag zorgen we voor activiteiten en ontspanning. U kiest zelf 
of u daaraan deelneemt. Dat staat u volledig vrij.  

De activiteiten gaan van gezellige spelnamiddagen tot 
ontspannende uitstappen.    

U mag naar believen de speciaal ingerichte animatieruimte 
gebruiken.

U kunt bij ons naar de kapper, manicure of pedicure, of u blijft 
gewoon naar uw vertrouwde persoon gaan.  

Zorg voor de persoon
Dag en nacht bieden we professionele en individuele verzorging met 
een toegewijd team van medewerkers: verpleegkundigen, zorgkundigen,  
kinesisten, ergotherapeuten, onderhoudsmedewerkers, administratief 
personeel en de directie.

Vriendelijkheid is wat ons team verbindt. Onze verzorging kan technisch 
perfect zijn, maar zonder vriendelijke sfeer zal u zich niet goed voelen. 

Uw gezondheid wordt continu geëvalueerd. Uw zorg en begeleiding 
worden steeds  aangepast aan hoe u zich voelt. Een coördinerende arts 
volgt uw zorgdossier dagelijks op en overlegt met het zorgteam. Alle 
geneesmiddelen worden op een centrale plaats beheerd.  

U hoeft ook niet te veranderen van huisarts. 

Voor personen met dementie hebben we een veilige omgeving gecreëerd 
waar ze omringd worden door gespecialiseerde zorgmedewerkers. 

Ook bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben, worden warm en 
deskundig begeleid. 

EXTRA  
AANBOD:
Kortverblijf
De persoon die gewoonlijk 
voor u zorgt, neemt een 
weekje vakantie? U wilt 
komen revalideren na een 
operatie of ziekte? Het 
lukt om een of andere 
reden even niet om alleen 
te wonen? Dan kunt u 
bij ons terecht voor een 
comfortabel kortverblijf.

“Thuis zat ik nogal veel voor de 
tv, te veel, maar met een extra 
duwtje hier doe ik nu elke dag aan 
beweging. En ik voel me beter.”

er staat 
altijd iemand 
voor u klaar



Neem contact met ons op. Kom gewoon langs. U kunt ons ook bellen of mailen. 
Meer info? Bezoek onze website.   

www.vanzande.be - Tel 02 896 48 98 - info@vanzande.be 
Gentsesteenweg 645 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Woonzorgcampus Van Zande maakt deel uit van Senior Living Group.

Ervaar zelf het thuisgevoel tijdens een bezoek. Daarvoor hoeft 
u trouwens geen afspraak te maken: wandel gewoon binnen en 
kom een babbeltje slaan met onze medewerkers, vrijwilligers en 
bewoners. Of kom een middag onze verskeuken proeven in het 
restaurant.

De directie verwelkomt u graag voor een persoonlijke rondleiding. 

U kunt ons steeds bellen op 02 896 48 98 of   
mailen naar info@vanzande.be

Tot binnenkort?

Wij vinden het belangrijk dat u zich snel bij ons thuis voelt.  
Daarom zorgen we voor een warm welkom gevoel.

warme verwelkoming 
die eerste dag
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