
Onze activiteiten

Wij bieden een breed scala aan leuke, feestelijke, 
culturele en sportieve activiteiten die gratis toegan
kelijk zijn en in de dagprijs zijn inbegrepen:

•  Guinguette en shows (concerten, 
opera's, magie…)

• Workshops: geheugen, koken, koor…

•  Diverse spelletjes: kaartspelletjes, gezelschaps
spelletjes, bingo…

•  Daguitstapjes: naar zee, naar de Ardennen, 
dierenpark…

• Dierentherapie

• Petanque, zachte gymnastiek

• Wandelingen in het park, gustatieve uitstapjes

• Museum, tentoonstelling

• Wellnessdagen

• Creatief met de computer

•  Samenwerking met het Buurthuis  
en het kinderdagverblijf

•  Vertoning van films en documentaires 
op groot scherm

En nog veel meer !

We staan tot uw beschikking!

Huis HEIZEL
Heizelstraat 3
1020 Brussel

  02 475 55 11

  www.huisheizel.be

Sociale dienst
Ann Vekemans

  02 475 55 19

  ann.vekemans@ocmwbxl.brussels 

Bereikbaarheid

Metro: Lijn 6 – halte HoubaBrugmann

Tram: 7, 19 – halte SintLambertus 

Bus: De Lijn – halte Brugmann 

Auto: Ring O – afrit 8 (Wemmel) 
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Huis HEIZEL

RUST- &  
VERZORGINGSTEHUIS

... uw thuis

Wenst u ons huis  
te bezoeken? Heeft u vragen?



Wie zijn we?

Huis Heizel is ideaal gelegen in een groene en 
rustige straat aan de voet van het Atomium. 
De omgeving biedt alle voordelen van de stad 
met makkelijke toegang tot winkels, openbaar  
vervoer en culturele infrastructuren.

Het Huis is ingedeeld in ruimtes die gewijd 
zijn aan het welzijn van onze 148 bewoners.  
U kunt er samen zijn met uw naasten, tijd nemen  
voor uzelf, wandelen, plezier maken of u laten 
verzorgen.

Ons Huis ontvangt ook mensen die lijden aan 
de ziekte van Alzheimer of een verwante ziekte 
en biedt hen een specifiek ondersteunings
project.

Als voormalig ziekenhuis kunnen wij prat gaan 
op een grote deskundigheid op het gebied van 
verpleegkundige zorg. In deze context verwel
komt ons Huis ook mensen van alle leeftijden 
die in een persisterende vegetatieve toestand 
verkeren of in een toestand van minimaal 
bewustzijn (coma).

Ons leefproject

Wij engageren ons dagelijks om onze bewoners 
met hun specifiek levensverhaal en levensproject 
te verwelkomen, te begeleiden en te verzorgen.

Welzijn, autonomie (het vermogen om keuzes 
te maken), voldoening, respect en onafhanke
lijkheid (het vermogen om dingen voor zichzelf 
te doen) zijn de leidende beginselen van ons 
multidisciplinair team.

In Huis Heizel maken de bewoners hun  
eigen keuzes binnen de grenzen van het ge
meenschapsleven. Wij staan erop hun wensen 
te respecteren, zelfs wanneer hun lichamelijke 
of cognitieve vermogens afnemen.

Wij staan het nemen van risico’s toe en  
houden er toezicht op (geen vrijheidsbeper
kende maatregelen, vrije circulatie in de inrich
ting, met plezier eten, enz.) en moedigen onze 
bewoners aan om de handelingen van het da
gelijks leven (wassen, eten, zich verplaatsen, enz.) 
zelfstandig uit te voeren.

Wij handelen niet "in plaats van" maar "met" u en 
wij beslissen niet "voor" maar "in overleg met" u.

Onze kamers

Ons huis beschikt over individuele en tweeper
soonskamers. Al onze kamers hebben een toilet 
en wastafel en onze individuele kamers hebben 
een douche. Alle kamers hebben een nood
oproepsysteem. Het is mogelijk om uw kamer te 
personaliseren met persoonlijke bezittingen.

Onze diensten en faciliteiten

Huis Heizel beschikt over talrijke diensten  
en voorzieningen om aan ieders behoeften te 
voldoen, waaronder:

• Kapsalon

• Cafetaria

• Wassalon

• Telefoon

• Tv en wifi inbegrepen in de dagprijs

• Kledingwinkeltje

•  Minibus voor personen met beperkte  
mobiliteit

• Zaal voor kinesitherapie

• Ruimte voor ergotherapie
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