
Huis VESALE

Rust- & 
Verzorgingstehuis
Verder kijken dan dementie,
zorgen voor een echte thuis



WiE zijn WE ?  

Huis Vesale is rijk aan expertise en knowhow in 
de begeleiding van dementerenden. 
Wij ontvangen 128 bewoners in een kader dat 
zo veel mogelijk lijkt op een echte thuis.

OnzE tROEVEn

Welzijn: 
Bij ons staan de noden en het welzijn van onze 
bewoners centraal. Sociale contacten vormen 
de basis om een aangename leefomgeving te 
scheppen. 

Menswaardigheid en diversiteit: 
Elke bewoner is uniek en zijn persoonlijkheid 
beperkt zich niet tot zijn dementie. De bewoners 
kunnen vrij hun mening uiten en we houden 
rekening met hun standpunt. 

Bewegingsvrijheid:
We vrijwaren de bewegingsvrijheid van onze 
bewoners zonder hun veiligheid uit het oog te 
verliezen. Deze vrijheid is essentieel voor hun 
welzijn. 

Levensritme:
We houden zoveel mogelijk rekening met het 
ritme en de leefgewoonten van elke bewoner 
(het uur waarop hij opstaat, gaat slapen, zich 
wast, eet, enz.). 

 
  



  

Maaltijden:
De maaltijd is een gezellig moment bij uitstek. 
Elke eenheid beschikt over haar eigen keuken 
en de bewoners worden aangemoedigd om 
mee de maaltijden te bereiden. Op die manier 
willen we zoveel mogelijk beantwoorden aan 
hun behoeften.

Medewerkers: 
Ons personeel wordt professioneel opgeleid en 
opgevolgd om de bewoners zo goed mogelijk 
te omkaderen. Om dichter bij de bewoners te 
staan en om de huiselijkheid en de conventionele 
omgangsvormen te benadrukken, geven we de 
voorkeur aan burgerkleding. 

OnzE LEEfOmgEVing

De leefeenheden: gezellig salon - bibliotheek 
eetruimte - open keuken - wintertuin.

De kamers:  één- en tweepersoonskamers 
privé-badkamer met wc, douche en wastafel 
gemeubelde kamers - koelkast - tv - internet- 
aansluiting.

Voor de naasten: gastenkamer - receptiezaal  
voor privéfeesten - 24 uur op 24 bezoek mogelijk.

Faciliteiten / Diensten:  fietsparking  
parking voor personen met beperkte mobiliteit  
dakterras - speelruimte voor kinderen - WIFI 
stadstuin - fitnessruimte - rookruimte - kapsalon 
ontspanningsruimte - thalasso ruimte. 
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COntACtEER OnS 

Cellebroersstraat  45  1000 Brussel
02 431 86 00 
Mme Umubyeyi Aline:  02 431 85 94
Mme Beddiar Ouassinia: 02 431 85 93
huisvesale@ocmwbru.irisnet.be
Bus: 27, 48   Metro: lijnen 2 & 6


