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Welkom bij Viattence locatie
De Nieuwe Antoniehof in Epe
Net als thuis
Stijlvol wonen, bijna net als thuis. Dat is
wonen in De Nieuwe Antoniehof in Epe,
een van de woonzorglocaties van Viattence.
Hier bieden wij een beschermd thuis aan
maximaal 31 bewoners in 4 groepswoningen. Er zijn drie woongroepen voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag
en 1 woongroep voor ouderen met complexe somatische klachten.
Uw nieuwe (t)huis staat midden in een
statige woonwijk met oude herenhuizen,
omgeven door veel groen en met de voorzieningen van Epe om de hoek. Het huis
heeft diverse kenmerken uit de jaren ‘50
en ’60 maar is voorzien van alle gemakken
van nu.

Viattence werkt volgens de visie van
kleinschalig wonen: zorg in een huiselijke
omgeving. In De Nieuwe Antoniehof is
alles zoveel mogelijk als thuis. Beneden is
het woongedeelte en boven zijn de slaapkamers. Wonen in een groep betekent
dat er ruimte is voor een goed gesprek en
gezamenlijke activiteiten. U kunt helpen
met koken, wassen, een boodschap doen of
andere dagelijkse dingen. U vult dit zelf in,
samen met uw naasten, vrijwilligers en met
ondersteuning van onze zorgprofessionals.

Zorgen doen we samen!

Wonen in stijl
De woonstijl uit de jaren ’50 en ’60 is ver doorgevoerd. Zo treft u er ouderwetse stopcontacten
en zwarte bakelieten lichtschakelaars aan. Het
moderne toilet trekt u door met een koord, net als
vroeger. Zachte pasteltinten op de muren, schilderijen en stijlvolle meubels bepalen de sfeer in huis.
Gebruiksgemak en herkenbaarheid staan centraal,
zodat u zich hier thuis en op uw gemak kunt voelen!

Begane grond
De Nieuwe Antoniehof beschikt per woongroep over
een huiskamer met een gezellige keuken en een
grote (eet-)tafel. In de huiskamers zijn verschillende
zithoekjes aanwezig waar u zich alleen of met uw
naasten kunt terugtrekken of waar u met medebewoners kunt verblijven en televisie kunt kijken. In
de serre kunt u zich rustig terugtrekken, maar deze
ruimte kan ook gebruikt worden om oefeningen te
doen, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut.

Naast de huiskamers zijn er drie rustruimten die
ook gebruikt kunnen worden om in bed te rusten,
dicht bij de huiskamer.
In de ruime open keuken is de sfeer van ‘toen’
doorgevoerd, met een klassiek ogende kraan en
wasbak en natuurlijk een authentieke oven. Hier
wordt dagelijks een verse maaltijd bereid. De heerlijke geuren uit de keuken prikkelen alle zintuigen en
bevorderen de eetlust. Als u zelf, met hulp van uw
naasten, wilt koken, dan kan dat in overleg natuurlijk ook.

Verdieping
Uw slaapkamer richt u zelf in met uw eigen meubels, lampen, schilderijen en persoonlijke spullen.
Iedere kamer biedt toegang tot een badkamer met
een douche en een toilet. Deze badkamer deelt u
met één andere bewoner.

Vrijheid en veiligheid
Het is prachtig en huiselijk wonen in De Nieuwe Antoniehof. Met alle voorzieningen van nu, zoals (val-)
alarmering, daglichtlampen en bewegingssensoren.
Deze helpen ons uw veiligheid te garanderen, zonder
dat uw vrijheid in het geding komt. Er is een spreeken luisterverbinding voor acute situaties aanwezig.
De lift stopt automatisch op uw etage. U heeft alle
vrijheid, maar wij verliezen uw veiligheid niet uit het
oog. Deze balans vinden wij erg belangrijk.

Vrijheid en veiligheid staan ook voorop in de grote
belevingsgerichte tuin, die alleen toegankelijk is
voor bewoners en hun gasten. Zo kunt u in alle
seizoenen genieten van de natuur en het buiten zijn.
Wilt u samen met uw naasten aan de slag, dan kan
dat ook. Er is een tuinhuis met allerlei tuingereedschap, en de tuinkussens liggen daar altijd klaar.
Een van de woongroepen beschikt over een eigen
terras aan de voorzijde van het gebouw.

Samen zorgen
Uw woongroep heeft een vast team van specialistische en betrokken zorgmedewerkers. Dat geeft
houvast en herkenning voor u en voor uw naasten.
Het is fijn om te weten dat de zorg en ondersteuning
dichtbij is. Of het nu gaat om de dagelijkse zorg,
een overleg met de specialist ouderengeneeskunde,
oefeningen met de fysiotherapeut of een gesprekje
met een van onze vrijwilligers.
Zorgen doen we samen. Uw naaste heeft dan ook
een belangrijke rol in uw leven en welbevinden. De
Nieuwe Antoniehof is uw (t)huis en uw partner, naaste en familie zijn meer dan welkom. Koffie drinken,
koken, voorlezen, muziek maken, naar buiten toe;
het is fijn als u dit samen met uw naasten blijft doen.
Om u en uw naaste goed te informeren, organiseren
wij enkele keren per jaar naastenmiddagen. Bovendien houden we eens per twee maanden een woongroepoverleg met de naasten.
Heeft u vragen over wonen in De Nieuwe Antoniehof, neem dan gerust contact op met onze Viattence
consulenten. Een rondleiding is altijd mogelijk op
afspraak. Ook gaan we graag met u, uw familie of
naasten in gesprek over mogelijkheden en wensen.

Bekijk onze website voor een grotere afbeeldingen:
https://www.viattence.nl/verpleeghuis/wonen-met-zorg-in-epe/
de-nieuwe-antoniehof/

De consulenten van Viattence zijn te bereiken via
telefoonnummer 0578-668 449

Cliëntportaal
voor meer inzicht in de dag van uw naaste
Als familielid wilt u graag weten hoe het met
uw naaste gaat die bij Viattence woont. Zeker voor
mensen die niet regelmatig kunnen komen, is het fijn
te weten hoe de dag er heeft uitgezien en uw naaste
deze heeft beleefd.
Viattence biedt u graag de mogelijkheid gebruik
te maken van het cliëntportaal. Dit portaal is een

onderdeel van ons elektronisch cliëntendossier. Hier
leest u wat de zorgmedewerkers hebben gerapporteerd over de geboden zorg en over de afgelopen dag
en nacht. Op deze manier bent u meer betrokken bij
hoe het met uw naaste gaat. Vraag om een aanvraagformulier voor een inlogcode bij de zorgmedewerkers
van de woongroep en u kunt hiervan gratis gebruik
maken.

Locaties Viattence
• Turfhorst, Noordsingel 253, 8091 XM Wezep

• Korteslag, Korteslag 25-27, 8181 GP Heerde

• Veldheem, Klinkenberg 58, 8091 GZ Wezep

• De Klaarbeek, Roggestraat 1, 8162 WW Epe
(ook Dagbesteding Het Praathuis)

•  Weidebeek, Rozenbottel 1, 8091 SB Wezep
(ook Dagbesteding Samenhof)

• 
De Nieuwe Antoniehof, Sint Antoniehof 4-6,
8161 CG Epe

• Hofje Wendakker, Wendakker 2, 8181 RM Heerde
• D
 agbesteding Wissel + Thuiszorgkantoor
(gevestigd in Heerderhaegen, Eperweg 33,
8181 ET Heerde)

• De Speulbrink, Brunholdplaats 5, 8171 VA Vaassen
(ook Dagbesteding)

Correspondentieadres ondersteunende diensten: Korte Veenteweg 9c, 8161 PC Epe
Algemeen telefoonnummer: 0578 – 668 449

Veelgebruikte afkortingen
VPT:
MPT:
CAK:
Wmo:

Volledig Pakket Thuis
Modulair Pakket Thuis
Centraal Administratiekantoor
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZvW: Zorgverzekeringswet
Wlz: Wet Langdurige Zorg
CiZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
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