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Welkom bij Viattence locatie
De Speulbrink in Vaassen
In het hart van Vaassen aan het dorpsplein
vindt u Viattence locatie De Speulbrink.
Met zicht op de markt staat uw nieuwe
woonomgeving midden in het dorpsleven.
U vindt in De Speulbrink appartementen
voor alleenwonenden en aanleunwoningen
voor alleenstaanden en echtparen, allen
voor ouderen met een zorgvraag. Daarnaast zijn er vijf woongroepen voor ouderen met dementie of somatische klachten.
De appartementen en woongroepen zijn
verdeeld over de begane grond en drie
etages. In de aanleunwoningen maakt u
gebruik van de zorg en ondersteuning van
de thuiszorg, de verpleegkundige dienst
van Viattence en Viattence Vitaal.
De ‘wintertuin’ vormt de centrale ontmoetingsplek en wordt ook wel het ‘hart’ van

De Speulbrink genoemd. Mede dankzij het
transparante dak waant u zich in een prachtige tuin. De vogels, het stromende water
in de vijver en de vele planten geven u het
gevoel dat u buiten bent. De koffiecorner
maakt de wintertuin bij uitstek geschikt
voor ontmoetingen tussen bewoners van
De Speulbrink en bewoners uit de wijk.
In de wintertuin heeft u de mogelijkheid om
deel te nemen aan allerlei activiteiten, maar
u kunt er natuurlijk ook een kopje koffie of
thee drinken. Bij activiteiten kunt u denken
aan Zitfit, gymnastiek voor ouderen, koersbal en verschillende muzikale optredens.
In het restaurant, ook wel ‘De Huiskamer’
genoemd, is het heerlijk toeven.

Woongroepen
In de linker vleugel van De Speulbrink treft u drie woongroepen aan: Fasna/De Hegge, ’t Loar/Van Rossum en
De Luchte. Op de begane grond zijn twee woongroepen:
’t Loar en Van Rossum, beide PG. Op de 1e etage zijn
ook twee woongroepen: Fasna (PG) en De Hegge (somatiek). Op de 2e etage vindt u De Luchte (PG). Iedere
woongroep biedt ruimte aan dertien bewoners. Op de
woongroepen en in de huiskamers zijn warme kleuren op
de muren en vloeren gebruikt. Er is een prachtige keuken
en meubels zijn in de stijl van vroeger, om het thuisgevoel te versterken. Alle woongroepen (met uitzondering
van De Luchte) hebben een eigen entree aan de linkerzijde van het gebouw. Daar is ook parkeergelegenheid voor
familie en ook uw fiets kunt u daar eenvoudig stallen.

Themakamers

Uw (t)huis

Welbevinden

In elke woongroep is het kleinschalig wonen doorgevoerd; wonen net als thuis. Dat wil zeggen dat u daar
zelf, met uw naasten, vrijwilligers en het zorgteam invulling aan geeft. In de gezamenlijke woonkamer en keuken
wordt samen gekookt en u kunt er bijvoorbeeld met hulp
van uw naasten ook zelf iets klaarmaken. We organiseren
activiteiten waaraan u kunt deelnemen, u kunt televisie
kijken en er is altijd ruimte voor een goed gesprek. De
geur van lekker eten, de speciale daglichtlampen en de
gebruikte materialen zorgen voor een optimale prikkeling van alle zintuigen. Door de openslaande tuindeuren
bent u zo op het grote en veilige terras en in de mooi
aangelegde tuin. De woongroepen op de eerste verdieping hebben de beschikking over een ruim balkon. Vanaf
daar kunt u comfortabel en veilig met de lift naar de tuin.
Woongroep De Luchte op de tweede verdieping heeft een
dakterras, omdat de bewoners hier niet zonder begeleiding naar de tuin kunnen. Zo kunnen zij toch naar buiten
en kijken dan uit op het centrum van Vaassen.

Uw welbevinden staat voorop bij onze medewerkers. Het
zorgteam houdt nauw contact met u, uw mantelzorgers
en betrokken vrijwilligers. Naast de thuiszorg, verpleegkundige dienst en het vaste team van uw woongroep,
staan ook de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog,
arts, logopedist of de geestelijk verzorger voor u ter beschikking indien nodig. Zij maken gebruik van oefenmiddelen die uw vitaliteit en welzijn bevorderen en helpen
u en uw naasten met tips en adviezen. Samen met u
zoeken zij naar een nieuwe balans in uw leven die het
wonen bij Viattence zo aangenaam mogelijk maakt. Voor
uw uiterlijke verzorging maakt u zelf een afspraak met de
pedicure en de kapper.

Er zijn drie themakamers: Cannenburgh, Boerderij en
Bibliotheek. Net als in de huiskamers van de woongroepen vinden er in deze themakamers diverse activiteiten
plaats, zoals voorlezen in De Bibliotheek, muziek luisteren of handwerken in de creatieve ruimte.

Eigen zit-slaapkamer
U heeft een eigen zit-slaapkamer en een eigen douche,
wastafel en toilet. Uw kamer richt u in zoals u dat wenst,
met uw eigen meubels, schilderijen en foto’s. Voor uw
veiligheid werken we met valbeveiliging en alarmering.
Er is altijd een medewerker dichtbij als u iemand nodig
heeft. Zo werkt Viattence aan vrijheid en veiligheid.

De Speulbrink heeft alles in huis om u liefdevolle zorg en
ondersteuning te bieden.

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 onder-

deel 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.

Appartementen
In De Speulbrink kunt u ook wonen in één van de appartementen die zijn verdeeld over de begane grond en
drie etages. De appartementen bieden u een schitterend uitzicht op de tuin of op de markt. Een aantal
kamers biedt zelfs uitzicht op kasteel De Cannenburgh.
De appartementen zijn geschikt voor alleenwonenden
met een indicatie voor Wlz-zorg. Deze vorm van zorg is
vergelijkbaar met de vroegere verzorgingshuiszorg.

Inrichting
De appartementen beschikken over een zit-slaapkamer.
Heeft u hulp nodig, dan maakt u gebruik van een
zorgoproepsysteem. De appartementen zijn voorzien
van vitrage en gordijnen en op de vloer ligt vinyl of
linoleum. U beschikt over een bed, eigen kitchenette
met koelkast en een badkamer met douche, wastafel en
toilet. En er is een garderobekast. De overige inrichting kiest u uiteraard zelf, eventueel in overleg met het
zorgteam.

Plattegrond appartement

Buiten komt binnen
Dagbesteding
Naast de activiteiten binnen De Speulbrink kunt u
gebruik maken van Dagbesteding De Flank, gevestigd
in De Speulbrink. Hier maken voornamelijk inwoners
van Vaassen gebruik van. Zij hebben een Wlz-indicatie
of een beschikking van de gemeente. Zo kunt u als
zelfstandig wonende op een plezierige wijze één of
meerdere dagen samen met anderen in huiselijke sfeer
doorbrengen. De Viattence-medewerkers organiseren
veelal samen met vrijwilligers activiteiten. De activiteiten in De Flank zijn een aanvulling op thuiszorg en
hulp die uw familieleden of mantelzorgers bieden.
De mensen die in de appartementen wonen gaan niet
naar de Dagbesteding, maar kunnen tegen vergoeding
wel gebruik maken van de aangeboden activiteiten.
Voor mensen zonder indicatie is er het Buurtpunt van
de gemeente.

Vaassenaren zijn van harte welkom in De Speulbrink om
in de wintertuin of de Huiskamer een praatje te maken
of een kopje koffie te drinken. Ook komen Vaassenaren
geregeld tussen de middag een hapje eten in het restaurant of deelnemen aan een van de vele activiteiten.
Zij nemen verhalen uit Vaassen mee naar binnen. En u
kunt uw verhalen weer delen met buiten.

Meer informatie of rondleiding
Wilt u meer informatie over De Speulbrink, één van de
andere locaties of de Dagbesteding? Of wilt u gewoon
eens een kijkje nemen? Neem dan contact op voor een
rondleiding of een afspraak met uw Viattence Consulent.
De consulenten van Viattence zijn te bereiken via
telefoonnummer 0578 - 668 449

Zorgen doen we samen
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.

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

www.viattence.nl | info@viattence.nl

