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24/7 zorg en toezicht voor senioren door 

verpleegkundigen en zorgkundigen 

 
Specialisatie in personen met dementie 

 
Palliatieve begeleiding 

 
Animators, logopedist, kinesisten en een 

ergotherapeut ter  uwer beschikking 

 
Medisch pedicure 

 
Kapsalon 

 
 

NIEUWE GENERATIE WOON EN ZORG  
 

Eau de Gand behoort tot de nieuwe generatie 

woonzorgcentra en is gelegen aan de rand van 

Gent.  

 

Wij zetten ons in op het integreren van de residenten 

in het leven van onze buurt en het woonzorgcentrum. 

We differentiëren ons door onze kleinschalige 

werking. We creëren in huis kleine wooneenheden, 

waardoor het sociale contact aangemoedigd wordt, er 

beter individueel kan ingespeeld worden op de 

behoeftes en wensen van onze bewoners. Dit allemaal 

in lijn met onze visie ‘Eau de Gand is een THUIS voor 

Iedereen’. 

Als woonassistente en directeur sta ik jullie graag bij 

in alle vragen die jullie zouden hebben. Deze brochure 

dient om jullie al wat wegwijs te maken in jullie 

nieuwe woning. 

Maar ook onze medewerkers werken graag mee om 

jouw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken. 

Je leest hun verhaal en praktische info in de volgende 

bladzijden! 

Veel leesplezier! 

Alice Bruyneel 

 
Contacteer ons:  

WZC en Zorgflats Eau de Gand 

Wolterslaan 48 - 50 

9000 Gent 

09 228 85 55 

eaudegand@curavi.be  



 

ONZE SPECIALISTEN AAN HET WOORD  

Verantwoordelijke Administratie 
 

Hallo, Ik ben Sofie. 

Als Teamleader Administration in residentie Eau de Gand zorg 

ik ervoor dat de administratie tot in de puntjes wordt 

opgevolgd. Net zoals bij de andere teams staat jouw 

tevredenheid op de eerste plaats. 

 

Samenwerken met de andere collega’s en zorgen voor een 

optimale zorgverlening is een must. Teamspirit is dan iets wat 

binnen onze residentie zeer belangrijk is. 

Ik zit aan het onthaal altijd klaar indien er vragen of problemen 

zijn omtrent de facturatie, praktische vragen, ...   

Bij dit alles vorm ik een geoliede tandem samen met onze 

Directeur Alice Bruyneel. 

 
 

Hoofdverpleegkundige 

Hallo, Ik ben Layla. 

Als hoofdverpleegkundige begeleid ik het zorgteam. Ik ben steeds beschikbaar voor de residenten 

en hun familie omtrent vragen over medicatie en de zorg die wij voor jou kunnen bieden. 

“Onze bewoners staan voor ons centraal en komen op de eerste plaats. Wij bekijken ieder als een 

persoon met een eigen identiteit. Samen met het personeel bekijken we hoe we elke bewoner 

gepersonaliseerde zorg kunnen bieden. We stellen doelstellingen op en bekijken hoe we deze 

samen kunnen bereiken. Hiervoor is vertrouwen nodig. Dit is dan ook de basis om goed te kunnen 

functioneren. Het vertrouwen van zowel bewoners als personeel stimuleert mij om nog beter te 

presteren. Onze missie is om de bewoners zich thuis te laten voelen en de beste zorgen te geven.” 

    

 

 

 

 

 

 

     

 



      

                   

MEDICATIE, ONZE ZORG  

In Eau de Gand werken onze gespecialiseerde verpleegkundigen 

met individuele medicatievoorbereiding (IMV). IMV is het 

verpakken van medicatie in plastic zakjes. Elk medicatiezakje bevat 

de geneesmiddelen die je op een bepaald moment dient in te 

nemen. Op elk zakje staan datum en tijdstip van inname vermeld, 

maar ook welke geneesmiddelen het bevat, hoe de tabletten of 

capsules eruit zien en hoeveel van elk er in zitten. Je opent het zakje 

en je hebt alle nodige geneesmiddelen meteen in de hand. 

Door op deze manier te werken, verzekeren we een driedubbele 

controle van de medicatie: door de apotheek, de verpleegkundige 

die de medicatie klaarzet en de verpleegkundige die het toedient. 

 

 

RUST ROEST  

Bewegen is belangrijk. Daarom worden Elien en Victor, onze kinesitherapeuten, in ons team als een 

prioritaire schakel beschouwd. 

“Een dagje ouder worden”, gaat vaak gepaard met een algemene fysieke achteruitgang. Het is onze 

taak de residenten te motiveren om voldoende te  bewegen zowel in groep als individueel.  

Indien jij dit wenst kan je voor een groepsactiviteit elke week aansluiten in leefgroep “De Lieve”. Op 

de gelijkvloerse verdieping hangen de animatieborden wanneer deze bewegingsactiviteit plaats 

vindt.  

Je bent ook altijd welkom om gebruik te maken van onze fiets, waar je een virtuele toer kunt maken 

door een door jou gekozen locatie! 

   Elien                                                                  Victor     

 



 

ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN  

ZINGEVING IS VOOR ONS BELANGRIJK  

 

Hallo, Ik ben Ellen. 

Ik ben de verantwoordelijke voor het KELA - team. Dit team bestaat 

uit onze kinesitherapeuten, ergotherapeut en animatoren. 

Ikzelf fungeer ook als Logopediste. Graag ben ik een luisterend voor 

jou en vervul ik graag al jouw noden die in mijn mogelijkheid liggen. 

Met ons animatieteam trachten we een prettige woon- en 

leefomgeving voor de residenten te creëren. Het programma 

vertrekt vanuit de interesses van de residenten en stemmen dit 

zoveel mogelijk af op de vragen van hen.  Dit doen we door een 

brede waaier aan activiteiten aan te bieden zodat de residenten zich 

zowel kunnen ontspannen als fysiek, mentaal en sociaal geprikkeld worden. Doorheen de week 

kunnen de residenten deelnemen aan geheugenoefeningen, quiznamiddagen, volksspelen, 

creatieve activiteiten, zang- en dansmomenten, optredens, wandelingen, … We ronden de 

namiddag steeds af met een tas koffie en goed gesprek. 

Hiervoor kan je altijd aansluiten in onze leefruimte “de Lieve”. Ons animatieaanbod kan je altijd 

terugvinden op het gelijkvloers van de assistentiewoningen.  

 

 

GRAAG NOG EEN TWEEDE PORTIE  
Hallo, Ik ben Olivier.  

Ik ben chef-kok binnen de residentie van Eau de Gand. De eetmomenten 

bevorderen het sociaal contact bij onze bewoners en brengen heel wat 

leven in de brouwerij.  Elke ochtend kan je genieten van een evenwichtig 

en lekker ontbijt. Indien je dit wenst, kan dit ook opgediend worden in 

jouw woning.  De lunch wordt aan tafel geserveerd in het restaurant 

waar je ook de mogelijkheid hebt om dagelijks aan te schuiven.                    

Het avondeten kan je of nuttigen in jouw woning of ons restaurant of in 

één van onze leefgroepen. 

Je kan het weekmenu terugvinden op het gelijkvloers van de 

assistentiewoningen. Daar kan je ook alle info terugvinden omtrent 

allergenen. 

Ikzelf en het volledige team van de keuken bieden je een verzorgde keuken aan die ter plaatse wordt bereid 

met dagverse producten. 

Heeft u bepaalde suggesties voor mij of recepten die je vroeger graag maakte: Altijd welkom! 



 

ONDERHOUD À VOLONTÉ  
 

Een propere kamer met mooie schilderijen aan de muur. Daar houdt iedereen van.  

Onze residentie wordt dagelijks gepoetst rekening houdend met de dagdagelijkse activiteiten.  

Onze prioriteit is het respecteren van jouw privacy en een propere omgeving om in te wonen. 

 

Hallo, Ik ben Katrien. 

Ik ben teamleader Huishoudelijke dienst. Een proper “huis” is mijn 

grootste prioriteit. De huiselijke en aangename  sfeer in onze 

residentie neem ik dan ook graag onder mijn hoede. 

Indien je het wenst kan mijn team ook jou ten dienst zijn voor het 

schoonmaken van jouw woning. 

 

 

 

 

 

 

De technische dienst zorgt ervoor dat het gebouw in orde blijft. Je kan ook bij hem terecht voor 

allerlei klusjes of mochten er zich problemen voor doen in Uw woning. 

 

Hallo, Ik ben Kevin.  

Als technische dienst van residentie Eau de Gand sta ik in 

voor het technisch onderhoud van dit gebouw. 

Voor alle klusjes, groot of klein, kan je bij mij terecht. 

              

 

 
 

 

 

 



 

COMFORT EN GEZELLIGHEID TROEF  

Alle assistentiewoningen, zowel voor echtparen als voor alleenstaanden, kan je zelf inrichten naar 

wens met het meubilair die je van thuis verhuist. Op die manier voel je je thuis in eigen huis. In 

elke woongelegenheid kan jouw eigen bed meegebracht worden. In jouw woning kan je ook 

gebruik maken van het  oproepsysteem voor dringende redenen zodat er een verpleegkundige je 

zo snel mogelijk kan bijstaan waar nodig. Iedere flat heeft een badkamer met toilet, steunbeugels, 

lavabo, spiegel en douche. Elke woning is voorzien van een keuken met ingebouwde 

keukentoestellen zodat je kan blijven kokerellen zoals thuis. Jouw flat is ook uitgerust met 

gordijnen en de nodige verlichting. 

Bistrot 

Vandaag is onze cafetaria open voor bezoek op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. De 

openingsuren zijn op 14u00 – 16u30. Altijd welkom om een glaasje te komen drinken! 

 

Praktische informatie 
Afvallokaal 

Het afvallokaal bevindt zich op het niveau van de garage. Wanneer je de lift uitstapt, neem je de eerste 

deur aan jouw rechterkant. In die gang bevindt zich het afvallokaal. 

Deze wordt wekelijks geledigd. Graag vragen we je om jouw afval te sorteren in de daarvoor voorziene 

plaatsen. 

 

Berging 

In dezelfde gang als het afvallokaal, vind je ook de toegangsdeur tot de bergingen. Elke berging is 

gemarkeerd met jouw woning nummer. Je persoonlijke sleutel kan deze deur openen. 

 

Cijfercodes voor de deur en garage 

Af en toe wijzigen we deze codes om jouw veiligheid te kunnen blijven waarborgen. Bij jouw verhuis naar 

onze zorgflats en bij een wijziging hierin, geven we je uiteraard deze codes mee. 

 

EGW / TV / Internet 

De elektriciteitstellers bevinden zich ook in de garage. We nemen deze tellers samen op. 

Indien je graag TV of internet had gewenst op jouw woning, kan je deze bij een leverancier naar keuze 

aanvragen. 

 

Pedicure / Kapper 

We werken samen met een medische pedicure en kapster. Als je dit wenst, kun je altijd aan het onthaal 

een afspraak maken hiervoor. 



 

Wat vind je hier in de buurt? 

Bakkerij Ghequiere P.      op 350 meter 

 Forelstraat 124 te Gent 

Slagerij Serry       op 400 meter 

 Wolterslaan 132 te Gent 

Café De Roos      op 70 meter 

 Wolterslaan 44 te Gent 

Het Buurthuisje      op 150 meter 

 Wolterslaan 16 te Gent 

Apotheek Virginie Wauters    op 400 meter 

 Toekomststraat 49 te Gent 

 

LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE  

Wist je dat Residentie Eau de Gand vlot bereikbaar is?  

*met de bus 
 

Gent Minneplein op 137m  lijn 6 lijn 930 Richting: Gent Kapiteinstraat, Gent Muidebrug 

Gent Minneplein op 147m  lijn 6 lijn 930 Richting: Gent Muidebrug, Mariakerke Post 

Gent Vlaamse Kaai op 171m lijn 34 lijn 35 lijn 36 Richting: Lokeren Station, Wetteren 

Station, Zele Station 

Gent Forelstraat op 195m lijn 34 lijn 35 lijn 36 Richting: De Pinte Station, Gent Sint-

Pietersstation, Sint-Martens-Leerne Dorp 

Gent Vlaamse Kaai op 225m  lijn 6 lijn 930 Richting: Gent Muidebrug, Gent Kapiteinstraat 

Gent Zalmstraat op 240m  lijn 6 Richting: Mariakerke Post 

Gent Forelstraat op 250m lijn 34 lijn 35 lijn 36 Richting: Lokeren Station, Wetteren 

Station, Zele Station 

Gent Zalmstraat op 291m  lijn 6 Richting: Gent Kapiteinstraat 

Gent Vlaamse Kaai op 331m lijn 34 lijn 35 lijn 36 Richting: De Pinte Station, Gent Sint-

Pietersstation, Sint-Martens-Leerne Dorp 

Gent Wolterslaan op 403m  lijn 6 Richting: Gent Kapiteinstraat 

 
 
 
 

https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/201231/Gent_Minneplein
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/200231/Gent_Minneplein
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/203133/Gent_Vlaamse_Kaai
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/202134/Gent_Forelstraat
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/200442/Gent_Vlaamse_Kaai
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/201443/Gent_Zalmstraat
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/203134/Gent_Forelstraat
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/200443/Gent_Zalmstraat
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/202133/Gent_Vlaamse_Kaai
https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/201468/Gent_Wolterslaan


 
 

*met de auto 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen jou graag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZC en Zorgflats Eau de Gand 

Wolterslaan 48 

9000 Gent 

09 228 85 55 

eaudegand@curavi.be  


