Residentie Arcadia
Rust- en Verzorgingstehuis

Rust en welzijn
			in het groen
Tel. : 02/481.99.00
Fax : 02/468.12.30
E-mail : info@residentie-arcadia.be
Ferdinand Elbersstraat 20 – 1080 Brussel

www.residentie-arcadia.be

Een belangrijke keuze…
Het rust- en verzorgingstehuis ligt vlak bij het Scheutbospark
in een rustige en groene omgeving. Een oase van rust in de stad
waar u zich veilig en geborgen kan voelen.
We zijn ons ervan bewust dat de keuze van een rusthuis een
moeilijke en belangrijke stap is. Uw comfort en welzijn komen
voor ons dan ook op de eerste plaats.
Een oase van rust in de stad waar u
zich veilig en geborgen kan voelen

Ons multidisciplinair en professioneel team staat tot uw dienst
om het u zo aangenaam mogelijk te maken. De zorgen en
diensten zijn aangepast aan uw noden met respect voor uw
privacy en religieuze of filosofische overtuiging.
De Residentie Arcadia is een openbare instelling die wordt
beheerd door het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. Ze biedt
u een verblijfsformule aan die volledig is afgestemd op uw
financiële situatie.
De directie vindt het belangrijk dat uw nieuwe verblijfplaats
een aangename, rustige en veilige leefomgeving biedt waar
ruimte is voor ludieke, artistieke en culturele activiteiten die de
familiebanden bevorderen. Uw familie en vrienden zijn bij ons
altijd welkom.
Chantal Durant

Tina Martens

Roland Vandenhove

Directeur van de
Residentie Arcadia

Secretaris van het OCMW

Voorzitter van het OCMW

Gezelligheid en geborgenheid

Aangepaste zorgen
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De Residentie Arcadia biedt u een veilige en
gezellige leefomgeving
De kamers: een aangepaste en gezellige leefruimte
De Residentie Arcadia is gelegen in
een oase van groen, op de grens van de
gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en
Sint-Agatha-Berchem, in een brede en
rustige straat. Het rusthuis is zowel met de
wagen als met het openbaar vervoer vlot
bereikbaar.

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen
in ons rusthuis terecht. We bieden een thuis
aan valide senioren, semi-valide senioren
en senioren met dementie. We beschikken
over 190 bedden in comfortabele kamers die
aangepast zijn aan uw gezondheidstoestand en
waarin u zich thuis kunt voelen.
De kamers (van 12 tot 20 m2) hebben aangepaste
voorzieningen. U kan van uw kamer uw eigen plekje maken,
met persoonlijke meubels en decoratie

Elke kamer is uitgerust met speciaal meubilair
voor senioren en heeft aangepaste sanitaire
voorzieningen. U kan als bewoner uw kamer
uiteraard een persoonlijke toets geven met
eigen decoratie of kleine meubels.

Ook koppels zijn welkom bij ons
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Hartelijke zorg door een professioneel team
Ons rusthuis is onderverdeeld in 3 afdelingen.
Omdat elke afdeling beschikt over eigen
personeel ontstaat er een hechte en
persoonlijke band met de bewoners. Senioren
met dementie wonen op een aangepaste
afdeling in een veilige omgeving.
Een multidisciplinair en professioneel team van
artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
verpleegkundigen, zorgkundigen,
maatschappelijk werkers, animatoren,
een diëtiste en een podoloog verleent u
kwaliteitsvolle zorgen met respect voor uw
fysieke en psychologische integriteit. Het
verpleegkundig en verzorgend personeel is 24
uur op 24 aanwezig.
U kan natuurlijk nog altijd een beroep doen op
uw vaste huisarts.

Hechte vertrouwensrelaties

Een professioneel en hartelijk team verleent
kwaliteitsvolle zorgen, met respect voor uw
fysieke en psychologische integriteit
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Gezellige leefruimtes voor u en uw familie en vrienden
De Residentie Arcadia biedt u een gezellige leefomgeving.
Er zijn verschillende ruimtes die voor iedereen
toegankelijk zijn: een ruime en moderne cafetaria
die uitgeeft op de tuinen, een feestzaal waar we
verschillende voorstellingen en animaties organiseren,
een bibliotheekruimte met biljarttafel, een computerzaal,
binnentuinen en terrassen die uitnodigen tot rust en
ontspanning.

Rustig iets drinken in de cafetaria

Ontspannen in de binnentuinen of in de biljartzaal

Een computerzaal met internetverbinding

De maaltijden
De chef-kok en zijn team bereiden evenwichtige en
gevarieerde maaltijden aangepast aan de verschillende diëten
en in overleg met een diëtiste. Alles wordt bereid in onze eigen
keuken, volgens strikte hygiënevoorschriften.

Gevarieerde en lekkere maaltijden, ter plaatse bereid
volgens strikte hygiënevoorschriften
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Animatie en ergotherapie
Uw geestelijk en fysiek welzijn vormen
een belangrijk aspect van ons algemeen
verzorgingsprogramma. De sessies ergotherapie
en de verschillende activiteiten die we organiseren
zorgen voor ontspanning, helpen u om uw
zelfstandigheid te behouden en stimuleren het
sociaal contact.
We bieden gevarieerde activiteiten aan in
functie van uw fysieke conditie en uw interesses:
intergenerationele activiteiten, sociale activiteiten en
vrijetijdsactiviteiten; koor, barbecues, conferenties,
feesten met de wijkbewoners…

Animatie en activiteiten om te ontspannen, uw
zelfstandigheid te behouden en sociale contacten
te bevorderen

Gevarieerde activiteiten in functie van uw wensen en uw fysieke conditie

Het koor van de residenten, onder de
leiding van een professionele dirigent,
treedt elk jaar op met andere koren in
de Koninklijke Muntschouwburg
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Aanvullende diensten
Wij bieden u talrijke diensten aan om het u zo
comfortabel mogelijk te maken:

Sociale dienst
Linnendienst

Een maatschappelijk werker ontvangt u en
antwoordt op uw vragen.

Het onderhoud van het linnen is bij de
dagprijs inbegrepen.

Kapsalon
De kapper werkt op afspraak.

Residentie Arcadia | 7

Winkeltje
Pedicure
De podologe verzorgt uw voeten.

Een winkeltje waar u iets lekkers kan
kopen.

Herstellingen
Het technische team zorgt voor kleine
herstellingen.

Computerlessen
U kunt gratis informaticacursussen volgen
die aangepast zijn aan uw niveau. In de
computerzaal staan er meerdere computers
en is er een internetverbinding.
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Verblijfskosten: een formule aangepast aan uw
financiële situatie
De Residentie Arcadia is een openbare instelling. De prijs die u betaalt is aangepast aan uw
financiële situatie. De prijs varieert ook volgens het kamertype (een- of tweepersoonskamer).

Bij de dagprijs inbegrepen:
• het verblijf en de verzorging
• het water, het gas, de elektriciteit, de
verwarming en het onderhoud van de
lokalen
• het bedlinnen en het wassen ervan
• het bed of hulpstukken voor het bed
aangepast aan uw gezondheidstoestand
• het wassen van uw persoonlijk linnen
• de abonnementskosten voor
kabeldistributie
• de maaltijden (ontbijt, middagmaal,
avondmaal en tussendoortjes) en
dranken tijdens de maaltijd
• de prestaties van het paramedisch
personeel indien ze worden vergoed
door het RIZIV
• de animaties en georganiseerde
activiteiten

Niet bij de dagprijs inbegrepen:
• de honoraria van de behandelende arts
en van de specialisten
• de geneesmiddelen
• het vervoer met de ziekenwagen
of sanitaire wagen naar medische
raadplegingen of ziekenhuizen
• de bijdragen voor de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
• de diensten die niet worden vergoed
door het RIZIV
• de kapper en pedicure
• de telefoon, de kledij en het privévervoer
• de verzekeringskosten voor persoonlijke
bezittingen
• de persoonlijke kosten voor bepaalde
activiteiten die georganiseerd worden
buiten het rusthuis
• de eventuele beschadigingen
aangebracht aan de lokalen en het
materiaal

Een een- of tweepersoonskamer: een formule
aangepast aan uw financiële situatie
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Over ons
De Residentie Arcadia, waarvan de
oorsprong teruggaat tot 1854, wordt
beheerd door het OCMW van Sint-JansMolenbeek. De residentie is sindsdien
voortdurend geëvolueerd en werd
herhaaldelijk gerenoveerd. Ze is uitgegroeid
tot een gezellig, comfortabel en professioneel
rusthuis.

De residenten en hun familie kunnen
steeds bij de directie terecht
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De residentie is erkend als rusthuis met een
afdeling rust- en verzorgingstehuis.
De directeur, Chantal Durant, wordt in haar
taak bijgestaan door twee adjunct-directeurs,
Niko Beerten en Eliane Stefanovic.

Praktische informatie
Algemene gegevens
Ferdinand Elbersstraat 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel. : 02/481.99.00
Fax : 02/468.12.30

Sociale dienst voor alle vragen rond
opname
Tel. : 02/481.99.27
van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00
en van 14:00 tot 16:00

E-mail : info@residentie-arcadia.be
Website : www.residentie-arcadia.be
Facebook : www.facebook.com/arcadia.molenbeek

Bereikbaarheid van de residentie
Openbaar vervoer: Bus 84 MIVB, halte Elbers
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