
Stad Brussel opent ‘multisensorieel’
verzorgingstehuis

Met 'Huis Vesale' heeft de Stad Brussel woensdagmiddag een nieuw OCMW-
verzorgingstehuis geopend op de Cellebroersstraat in Brussel. Het tehuis komt er voor
personen met dementie of een gelijkaardige aandoening. “Dit is een innoverend, ja zelfs
baanbrekend project. Je kan hier bijvoorbeeld blind je weg vinden, dankzij je gehoor, reuk-
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De façade van 'Huis Vesale' op de Cellebroestraat. (© OCMW Brussel)
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of tastzin.”

Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS), een woordvoerder van minister-president Vervoort
(PS), een woordvoerder van minister van Bijstand aan Personen Pascal Smet (SP.A) en Brussels
OCMW-voorzitter Pascale Peraïta waren aanwezig op de inhuldiging en eerste rondleiding door
het tehuis. De feestelijke opening kwam er na zeven jaar werken met een budget van iets meer
dan 16 miljoen euro.

Huis Vesale gaat samenwerken met het Sint-Pietersziekenhuis, dat vlak naast het tehuis ligt op de
Cellebroerstraat. Het tehuis zal 128 personen met dementie of een gelijkaardige aandoening
huisvesten en begeleiden. “Huis Vesale is dan ook ontworpen als een echte woning, met het
comfort en de traditionele herkenningspunten van een echte ‘thuis’, om te zorgen voor een
maximaal welbehagen van onze bewoners,” aldus Peraïta.

Lavendel en oriëntaalse muziek
En om dat thuisgevoel te creëren zijn de architecten verdergegaan dan het voorzien van een
comfortabele woonplek. Huis Vesale is namelijk uitgerust met “duidelijke en subtiele
multisensoriële referentiepunten in tijd en ruimte”.

Concreet betekent dit dat een groot aantal muren zijn uitgerust met een speciaal reliëf en dat
elke verdieping zijn eigen geur- en muziekprofiel krijgt. Zo heeft de ene verdieping een
lavendelgeur en een oriëntaals muziekprofiel, terwijl er op de andere altijd Hawaïaanse muzak
weerklinkt bij het aroma van vanille.

“Zo kunnen de bewoners en bezoekers in principe blind hun weg door het tehuis vinden,” zegt
Gratien Ruffo van het Brusselse OCMW. “Zintuiglijke herinneringen zijn namelijk erg sterk, dat is
belangrijk voor mensen met Alzheimer.”
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