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Een warme thuis

Maak kennis met residentie Ten Berch in hartje  
Berchem, een stijlvolle thuis voor senioren. Waar je 
woont op het ritme van de dans, het interieurthema 
van deze residentie. Op het ritme van de seizoenen, 
dankzij de gezellige stadmoestuin. Op het ritme van 
het leven.

De Zorg en het team

Residentie Ten Berch respecteert ieders privacy en 
biedt de zekerheid van een gepersonaliseerde be-
geleiding. Een ervaren en professioneel team staat 
voor je klaar en heeft oog voor jouw noden, behoef-
ten en wensen. Om een gepaste zorgverlening te 
garanderen, stippelt een multidisciplinair team voor 
elke resident een individueel zorgplan uit in samen-
spraak met de bewoner, zijn familie en huisarts. Wij 
willen onze residenten zo lang mogelijk zelfstandig 
laten zijn en hen de kans bieden om sociale contac-
ten te leggen.

Een verantwoord engagement
Orpea maakte van ethiek een speerpunt. Onze teams werken aan de permanente verbetering 
van de verzorging en begeleiding van de bewoners. Hiervoor luisteren we naar jou als bewoner 
en naar de familie als onze partner in de zorg.

Moderne en stijlvolle kamers  
en leefruimtes

In het woonzorgcentrum beschikt elke resident over 
een eigen kamer met basismeubilair (hoog-laag bed,  
nachtkastje, tafeltje …). Naast standaardkamers 
biedt Ten Berch ook suites en koppelkamers. Om 
een vertrouwde omgeving te creëren, mogen de 
bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen 
meebrengen. Familie en vrienden ontvangen kan op 
de kamer. Maar ook de gezellige leefruimte en de 
toegankelijke bar zijn ideaal om mensen te verwel-
komen. Bij mooi weer is het genieten van de zon op 
het aangename terras.



Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
03 600 86 00 - tenberch@orpea.net

Bekijk de foto’svan onze residentie:
www.orpea.be/tenberch

Dagelijks gevarieerde animatie

Een enthousiast animatieteam creëert een prettige woon- en leefom-
geving voor de residenten. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
interesses en de feedback van de residenten. Het team zorgt voor een 
brede waaier aan activiteiten, zodat er voor iedereen wel iets is wat 
voor fysieke, mentale en sociale prikkelingen zorgt. Zo kunnen de be-
woners deelnemen aan geheugenoefeningen, quiznamiddagen, volks-
spelen, creatieve activiteiten, zang- en dansmomenten ... 

Een team van professionals
Een medisch en paramedisch team, samen- 
gesteld uit goed opgeleide professionele 
zorgverleners,  staat ter beschikking. 

In beweging dankzij kine en ergo

Het ‘een dagje ouder worden’, gaat vaak gepaard 
met een algemene fysieke achteruitgang. Het is de 
taak van de kinesitherapeut de residenten te mo-
tiveren om voldoende te bewegen, zowel in groep 
als individueel. De bewegingsactiviteiten komen in 
vele vormen: gangrevalidatie, coördinatie-oefenin-
gen (vaardigheid met bal), evenwicht, kracht ...  
In beweging blijven zorgt ook voor een betere in-
standhouding van de mentale gezondheid. We wer-
ken actief rond de verlaging van het valrisico (val-
preventie), een maximale levenskwaliteit en het 
algemene welzijn van elke individuele bewoner. 

De ergotherapeuten hebben aandacht voor fysiek en 
ontspanning. Dit doen we door elke resident te scree-
nen op functionaliteit om zo specifiek per persoon 
een plan uit te stippelen om hun zelfstandigheid te 
verbeteren en het zo lang mogelijk te behouden.

Lekker tafelen

Residentie Ten Berch heeft een keuken en biedt dezelfde 
diensten als een hotel. Alle gerechten worden met zorg be-
reid door onze chef-kok en zijn team, op basis van gezonde 
en gevarieerde recepten. Uiteraard houden we ook rekening 
met de dieetvoorschriften. Zo wordt elke maaltijd ‘heerlijk 
genieten’.

Genieten van een aperitief of gezellige middag met de fami-
lie? Ook hiervoor kan je terecht in onze bar.
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