
De Paladijn
Vitalis De Paladijn biedt een warm en liefdevol 
thuis voor mensen met dementie. In de Paladijn 
woont u zelfstandig in een veilige omgeving, 
waarbij u wordt ondersteund door uw sociale 
netwerk. Zo houdt u zo lang mogelijk eigen 
regie over uw leven en heeft u de vrijheid om 
zelf uw keuzes te maken. De Paladijn is een 
zelfstandige woonzorgvoorziening, waarbij uw 
sociale netwerk betrokken blijft bij uw zorg en 
ondersteuning. 
 
U woont volledig zelfstandig in een van 
de 23 appartementen van 50 m2 met 
eigen kitchenette en sanitair. Ook is er 
een gezamenlijke ontmoetingsruimte met 
keuken, eetkamer, woonkamer, bibliotheek, 
televisiehoek en aangrenzende tuin. Hoeveel 
u gebruikmaakt van de gezamenlijke ruimtes 
en bijbehorende activiteiten, bepaalt u zelf. 
Bij De Paladijn bent u gedurende de dag vrij 
in uw doen en laten, zowel binnenshuis als 
daarbuiten.
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