Mercator
WOONZORGCENTRUM

MERCATOR
Josef Boelsstraat 10
8400 Oostende

Introductie

Uw noden en wensen worden toevertrouwd aan:
• gediplomeerde verpleegkundigen

De moderne residentie Mercator ligt in een nieuwe,
rustige buurt van Mariakerke-bad, op slechts 2 kilometer
van het centrum van Oostende. De site heeft 64 kamers
voor senioren met een zorgbehoefte waarvan 26 kamers
voor bewoners met nood aan verhoogd toezicht.

Zorg

en medische hulpverleners
• paramedische steun: kinesist, ergotherapeut,
logopedist
• administratieve en logistieke ondersteuning

Comfortdiensten
Aangepaste kamers en appartementen

In onze site bent u geen patiënt, wel een resident.

Alle kamers zijn uitgerust met een verpleegbed, een

Deze ingesteldheid trekken we door in de dagelijkse

verplegingsoproep, een telefoon- en een tv-aansluiting.

ondersteuning van onze bewoners. Wij respecteren

Wiﬁ staat ook ter beschikking van de bewoners en hun

ieders privacy en we bieden de zekerheid van een

familie. Om een vertrouwde omgeving te creëren, mogen

gepersonaliseerde begeleiding. In samenspraak met u,

de bewoners kleine meubels en decoratievoorwerpen

en indien gewenst, met uw familie en huisdokter werken

meebrengen.

we een zorgplan uit. Het zorgplan evolueert mee met uw
noden tot en met palliatieve zorg.

Leef- en ontmoetingsruimtes
Naast de individuele kamer zijn er verschillende ge-

Wij willen onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig

meenschappelijke ruimtes waar u kunt deelnemen aan

laten zijn. Bij ons kijken we wat u nog zelf kunt en wilt.

activiteiten of even bijpraten met de andere residenten.

In onze residentie besteden we veel aandacht aan genieten. Uw familie
en vrienden zijn steeds welkom voor een kop kofﬁe, een maaltijd of een
aperitief op het terras. En voor de kleinkinderen hebben we een speelhoek
en een ijsjesbar zodat ook zij zich hier thuis voelen.
Ons domein heeft ook een aangelegde tuin die aangepast is aan minder
mobiele senioren, zodat u makkelijk even een ommetje kunt lopen.

Hoogwaardige, evenwichtige maaltijden
Onze chef en zijn team bieden u een verﬁjnde keuken aan die ter plaatse
wordt bereid. Onze koks zijn opgeleid om rekening te houden met speciale
dieetnoden en voedselintoleranties.

Animaties en lichaamsbeweging
Onze animatoren werken dagelijks een activiteit uit waaraan u vrijblijvend
kunt deelnemen. Onze animatoren staan open voor uw suggesties en zullen,
indien mogelijk, hier graag werk van maken.
Zingeving en beleving zijn ook twee centrale thema’s die we via zinvolle
activiteiten samen met onze bewoners gestalte geven. Met regelmaat
organiseren we activiteiten waarbij ook uw familie of vrienden welkom zijn.
Op deze manier stimuleren we de verbondenheid.

Blijven bewegen is zeker voor senioren heel belangrijk. Onze seniorengymOp het programma staan ook uitstapjes, samenwerkingen met de lokale

Contacteer ons voor meer info
of een bezoek:

school, themadagen en socioculturele voordrachten. Iedereen is vrij om

059 34 15 00

eraan deel te nemen.

mercator@orpea.net

Extra comfort

Bekijk de foto’s
van onze residentie:

En om uw verblijf nog aangenamer te maken, bieden wij u ook een kapsalon,

www.orpea.be/mercator

nastiek zorgt ervoor dat u lichamelijk vitaal blijft en soepel blijft bewegen.

een ﬁtnessruimte en een snoezelruimte in onze residentie.

Josef Boelsstraat 10 - 8400 Oostende
mercator@orpea.net - www.orpea.be/mercator
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