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Welkom bij Viattence
De Klaarbeek in Epe
Huiselijk wonen, bijna net als thuis. Zo
kunt u de sfeer op Viattence locatie
De Klaarbeek omschrijven. Met kleinschalig wonen in woongroepen op de begane
grond voor ouderen met een Wlz-indicatie
voor verpleeghuiszorg. Op de eerste verdieping bevinden zich appartementen waar
u eveneens met een Wlz-indicatie kunt
wonen, met verblijf en zorg. Op de tweede
verdieping kunt u zelfstandig wonen en
gebruik maken van de thuiszorg van Viattence. U heeft dan zorg in de buurt en
woont in een veilige omgeving.
In De Klaarbeek bevindt zich ook Het
Praathuis: een centrale ontmoetingsruimte
die niet alleen bedoeld is voor de bewoners

van De Klaarbeek, maar ook voor andere
inwoners van Epe. Het Praathuis haalt de
dorpsbewoners naar binnen voor een ontmoeting met dorpsgenoten of met u als bewoner van De Klaarbeek. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd. Bloemschikken,
bingo of bijvoorbeeld een potje biljart. Ook
wordt deze ruimte eens per week omgetoverd tot een heus eetcafé!
Iedereen kan tegen een kleine vergoeding
deelnemen aan deze activiteiten. Van gezellig samen koffie drinken tot meedoen aan
Zitfit. U bent van harte welkom.
De dagbesteding maakt gebruik van Het
Praathuis. Ook met een beschikking van uw
gemeente kunt u hier gewoon terecht.

Woongroepen kleinschalig wonen
In De Klaarbeek, aan de zijde van de Zwartelandstraat,
treft u op de begane grond vier woongroepen
kleinschalig wonen. Op de woongroepen De Grift,
Dorpse Beek, Stuwwal en Zilverbeek wonen in totaal
32 cliënten met geheugenproblematiek, veelal als
gevolg van dementie. Hier wonen bewoners volgens
het concept van kleinschalig wonen. Dat wil zeggen:
wonen net als thuis. De appartementen van deze
woongroepen hebben een grootte van 14m2.

voor de groep. Bewoners worden betrokken bij het
klaarmaken van het eten. De geur en smaak zullen uw
zintuigen optimaal prikkelen. De sfeer in de centrale
ruimte is huiselijk. Meubelstukken uit uw jonge jaren
zorgen voor beleving en herkenning.

U heeft hier een eigen kamer. Sfeervol ingericht met
uw eigen meubels en foto’s. De badkamer bevindt zich
direct naast de kamer en deze deelt u met een andere
bewoner.

U kunt gebruik maken van de moestuin waar groente
uit wordt gehaald om samen te koken. De veilige,
omsloten tuin geeft u een heerlijk stukje vrijheid en
nodigt uit om naar buiten te gaan.

Op iedere woongroep is een woonkamer waar u samen
eet, spelletjes doet of een praatje maakt. Hier bevindt
zich bovendien de keuken. Want er wordt vers gekookt

Woont u in één van de woongroepen, één van de
appartementen of woont u nog thuis? In alle gevallen
kunt u gebruik maken van de dagbesteding.

Vanuit de appartementen geniet u van de mooi
aangelegde tuin en het terras. U heeft uitzicht op het
park of op de Roggestraat.

Teams van medewerkers
en vrijwilligers
Iedereen kan zijn wie hij of zij is bij De Klaarbeek.
Bij Viattence zien we de mens! Ieder mens heeft zijn
unieke levensverhaal, daar spelen onze medewerkers
op in bij het bieden van zorg. Het ons-kent-onsgevoel leeft enorm en dat maakt De Klaarbeek voor
u een gezellige ontmoetingsplek. De medewerkers
van Viattence en vrijwilligers vormen één team in De
Klaarbeek voor zorg en ondersteuning. Familie wordt
nauw betrokken bij de zorg, zij kennen immers onze
bewoners het beste en weten wat echt belangrijk is.
Een activiteit, een praatje of gewoon een arm om een
schouder; onze medewerkers streven ernaar iedere
bewoner een waardevolle dag te bezorgen die bij hem

of haar past. Viattence medewerkers maken daarbij ook
gebruik van zintuigelijk professionals. Denk hierbij
aan muziektherapeuten, de inzet van coaching met
dieren of handmassage. Binnen De Klaarbeek worden
nieuwe medewerkers opgeleid in de praktijk. Zij krijgen
instructie van ervaren medewerkers of docenten.
Wilt u meer informatie over wonen, de activiteiten in
De Klaarbeek of wilt u gewoon eens een kijkje nemen?
Neem dan contact op voor een rondleiding of een
afspraak met Uw Viattence Consulent. Het Praathuis is
vrij toegankelijk, de koffie staat voor u klaar.

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.

Appartementen voor
veilig zelfstandig wonen
aanwezig voor de bewoners om samen gezellig koffie
te drinken. Het kantoor van de thuiszorg is ook op
deze verdieping gevestigd, dus dichtbij.

2b

2a

Alle appartementen hebben ruime afmetingen. U heeft
een eigen keukenblok, badkamer en een balkon. En op
de 1e verdieping gordijnen en een bed.
En er is voldoende ruimte voor een gezellige huiskamer
die u naar eigen wens inricht. Bovendien heeft u hier
een aparte slaapkamer. De appartementen zijn geschikt
voor alleenstaanden en voor echtparen of partners.

Plattegrond van kamertypen 2a en 2b
Wilt u zelfstandig wonen met zorg in de buurt, dan zijn
er voor u de appartementen. Op de eerste verdieping
aan de Roggestraat kunt u zelfstandig wonen met een
indicatie voor Wlz-zorg. De appartementen beslaan 34
m2. Er is 24 uur per dag zorg beschikbaar en er is een
gezamenlijke huiskamer waar u als bewoner gebruik
van kunt maken om bijvoorbeeld gezellig koffie te
drinken of samen te eten. Ieder dagdeel zijn gastheren
en gastvrouwen aanwezig in een ontmoetingsruimte;
zij zorgen voor gezelligheid en activiteiten. Deze
vorm van zorg is vergelijkbaar met de vroegere
verzorgingshuiszorg.
Op de tweede verdieping huurt u uw appartement
van Woonzorg Nederland. U maakt gebruik van de
thuiszorg van Viattence. Zorg is daarmee op afroep
beschikbaar. U woont in een veilige beschermde
woonomgeving met veel activiteiten voor ouderen in
en om het gebouw. Ook hier is een ontmoetingsruimte

De Klaarbeek ligt in een schitterende omgeving. U kunt
dus heerlijk een ommetje maken of naar het centrum
van Epe wandelen.
Het team van Viattence Vitaal is actief in De Klaarbeek
en bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut,
psycholoog, de arts, logopedist, geestelijk verzorger en
Dog Assisted Coach. Zij maken gebruik van de centrale
oefenruimte op de eerste verdieping waar gewerkt
wordt aan uw vitaliteit. Zij helpen u nieuwe balans
te vinden in uw leven. Het verpleegkundig team, de
thuiszorg van Viattence en Viattence Vitaal komt u ook
tegen in de wijken van Epe.
Op de eerste verdieping van De Klaarbeek vindt u drie
kamers die dienen om te logeren, als tijdelijk verblijf.
In deze kamers kunt u, mocht u tijdelijk wat extra zorg
nodig hebben, logeren. Hierbij kunt u denken aan een
tijdelijke opname na verblijf in het ziekenhuis.
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 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.

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

