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Panhuys Park

Opvang van autonome,
zorgafhankelijke en dementerende zorgvragers

Reserveer
nu!
66 ÉÉNPERSOONSKAMERS,
12 TWEEPERSOONSKAMERS, 2 SUITES

09 372& 06
00 OP AFDELING VERHOOGD TOEZICHT
16 KAMERS
SITUERING
De ligging van WZC Panhuys Park, op een steenworp van
de bruisende stad Gent, werd met zorg uitgekozen om een
optimale integratie in de leefgemeenschap van
Destelbergen mogelijk te maken.
Ruimte, veel lichtinval, rust en een groene omgeving
vergezeld van een uitgesproken kwalitatieve zorg en
dienstverlening
dragen bij tot een permanent gevoel van
Contact :
rustPeter
en welzijn.
Herreman, directeur
Femke
Desmarets,
woonassistent
WZC
Panhuys
Park kan
in totaal huisvesting bieden aan
Panhuisstraat
5
7
- 9070 Destelbergen
108 senioren.
panhuyspark@orpea.net • www.orpea.be/panhuys-park

De kamers (allen voorzien van draadloos internet) zijn
smaakvol ingericht met tijdloze meubels, maar deze
kunnen evengoed worden vervangen door een eigen
aankleding.
Een flatscreen televisie en ijskast kunnen zelf of door het
woonzorgcentrum worden voorzien.

UITGELEZEN ZORGVERLENING
De missie van WZC Panhuys Park is de autonomie van de

De medewerkers vinden bij hun therapeutische opdracht
ondersteuning in de ergonomische architectuur die
helemaal gericht is op de veiligheid en het comfort van de
residenten. Zo zijn de wandelgangen extra breed en
voorzien van handgrepen, is de verlichting speciaal
gekozen zodanig dat schaduwvorming beperkt blijft, zijn
alle badkamers voorzien van een inloopdouche, elektrisch
verstelbare bedden, oproepsysteem, …
Heel specifiek biedt het WZC een afdeling met verhoogd
toezicht voor het onthaal en begeleiding van senioren
met Alzheimer- en dementieproblematiek.

WOONZORGCENTRUM &
ASSISTENTIEWONINGEN
De zorg op
deze afdeling spitst zich vooral toe op de niet
medicamenteuze therapieën (snoezelen en relaxatie,
herinneringsof
reminiscentieruimte,
cognitieve
stimulatie door het gebruik van zintuiglijke prikkels zoals
voelen en ruiken, muziektherapie, …).
Alle medewerkers van het WZC Panhuys Park worden
binnen hun taakinhoud permanent opgeleid en gevormd
om gelijke tred te houden met de nieuwste zorginzichten.

HUISVESTING

DE ZORG EN HET TEAM

Comfortabele kamers in het woonzorgcentrum

Residentie Panhuys Park respecteert ieders privacy en biedt

Alle kamers, zowel voor echtparen als voor alleenstaanden,

de zekerheid van een gepersonaliseerde begeleiding. Een

zijn uitgerust met een privébadkamer, een medisch bed,

goed opgeleid team staat steeds voor u klaar en heeft oog

een oproepsysteem, een telefoon, een TV-aansluiting en

voor ieders behoeften.

wifi. Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen
de residenten kleine meubels en decoratievoorwerpen

Om een persoonlijke en hoogwaardige verzorging te

meebrengen.

garanderen, stippelt een pluridisiciplinair team voor
elke resident een zorgproject uit in samenspraak met de
resident en zijn familie.
Wij willen onze residenten zo lang mogelijk zelfstandig
laten zijn en hen de kans bieden om een rijk en dynamisch
sociaal leven te ontwikkelen voor het welzijn van iedereen.

DAGELIJKS GEVARIEERDE ANIMATIE
Iedere dag biedt ons animatieteam gevarieerde
individuele of groepsanimaties aan die afgestemd
zijn op de residenten.

Assistentiewoningen: Blijf regisseur van uw leven
In een assistentiewoning houdt u de regie van uw leven

RESTAURANT

in handen. U kiest er zelf voor of u al dan niet wil
gebruikmaken van extra diensten. Wie nog zelf wil koken

Onze kok en zijn team bieden u een verfijnde
keuken aan die ter plaatse wordt bereid. U kan
ook uw familie en/of vrienden uitnodigen om mee
te tafelen.

of schoonmaken, kan dat. Wie wél beroep wil doen op
diensten, kan dat ook. Wij bieden alle mogelijke hoteldiensten en zorg aan die u wilt ontvangen. Vrijheid van
keuze staat voorop. Er is ook een woonassistent voltijds
aanwezig, waar u met alle vragen terechtkan.
Panhuys Park laat u genieten van het leven in alle privacy
en autonomie in een woning waar u 7 dagen op 7 en 24
uur op 24 kan rekenen op ondersteuning en zorg. In elke

Medisch en paramedisch team

assistentiewoning is er een oproepsysteem voorzien, zodat

Ons team is samengesteld uit

permanentie op elk moment beschikbaar is. Een team

goed

staat klaar voor iedere resident om de eerste zorgen

zorgverleners die streven naar

toe te dienen. Daarna wordt er beroep gedaan op het

welzijn voor de mensen die aan

multidisciplinaire team van het woonzorgcentrum. Zo

hen worden toevertrouwd.

bent u op elk moment verzekerd van de beste zorgen.

opgeleide

professionele

