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Welkom bij Viattence
Turfhorst in Wezep
Viattence locatie Turfhorst in Wezep is een
woonzorglocatie voor ouderen met geheugenproblemen. Deze locatie is gelegen
tegenover het Dorpshuis van Wezep. Binnen
Turfhorst zijn er woongroepen waar u zorg
geboden wordt volgens het concept van kleinschalig wonen. Wonen bijna net als thuis.

dig met een zorgindicatie, zodat u zorg en
ondersteuning krijgt van de medewerkers van
Viattence. Tevens zijn er appartementen die
u kunt huren van deltaWonen. De appartementen hebben een vrij en groen uitzicht.
Bijzonder is ook de veilige binnentuin waar
veel appartementen op uitkijken.

U woont zo zelfstandig mogelijk, maar maakt
deel uit van een kleine, betrokken woongroep.
Er verandert veel als u van een zelfstandige
woning verhuist naar een groepswoning bij
Viattence. Het is fijn als u dan wel in een
bekende buurt kunt blijven. Zorg in een voor
u vertrouwde omgeving is voor Viattence één
van de belangrijkste uitgangspunten.

Turfhorst ligt aan de rand van het dorp in
Wezep Noord, en staat in een groene omgeving. Het gevoel van ‘thuis zijn’ is sterk
aanwezig in Turfhorst. Dat gevoel begint al bij
de entree. Gezellige zitjes en planten maken
het huiselijk. Ook de kastjes en tafeltjes die in
de wandelgangen staan worden bijvoorbeeld
samen met de bewoners ingericht. Dit geeft
al een warm gevoel voordat u bij uw appartement of woongroep binnenkomt.

Naast de woongroepen zijn er ook appartementen in Turfhorst. Hier woont u zelfstan-

Woongroepen
Er zijn vier woongroepen (Zwanebloem, Rietgras, Gele
Lis en Klaproos) voor mensen met psychogeriatrische
klachten, zoals dementie. U heeft hier een eigen kamer, maar bent ook onderdeel van een groepseenheid.
Uw kamer kunt u naar eigen wens inrichten. Heeft u
een stoel waar u erg aan gehecht bent? Of een mooie
dressoirkast? Dit is uw thuis; neem ze mee.
U deelt de grote huiskamer met uw medebewoners.
Daar leest u bijvoorbeeld de krant, of doet u een
spelletje met uw medebewoners, de vrijwilligers of de
mantelzorgers. Of u helpt met dagelijkse bezigheden.
Deze bezigheden vormen een belangrijk onderdeel van
uw dagbesteding. Wassen, koken en de boodschappen

doen zijn hier voorbeelden van. Het samen eten is een
gezellig en dagelijks terugkerend moment. De zorgmedewerker schotelt u dagelijks een heerlijke maaltijd
voor. U geniet van de geuren en de smaak van het
eten. Net als vroeger thuis toen de karbonaatjes ook
lekker lang pruttelden in de pan.
In de binnentuin van Turfhorst, aangelegd met behulp
van mantelzorgers en vrijwilligers, geniet u volop van
de vogels en planten. Het terras nodigt uit om eens
lekker te gaan zitten. U kunt hier een boek lezen, een
activiteit doen of gewoon heerlijk eventjes de ogen
dichtdoen. Een ommetje naar buiten behoort ook tot
de mogelijkheden.

Activiteiten
De verzorgenden van Viattence zijn betrokken, deskundig en breed opgeleid. Ze begeleiden u bij de dagelijkse gang van zaken en geven medische ondersteuning. Op de woongroep heeft u een vast team. Hier
maakt naast de verzorgenden en de helpenden ook
de zorgmedewerker onderdeel van uit. De zorgmedewerker zorgt voor een kop koffie, de schoonmaak van
uw kamer en het eten. Alle medewerkers van Viattence
werken nauw samen met de vrijwilligers en mantelzorgers die een belangrijke rol hebben binnen de woongroepen. Uw welbevinden staat voorop!
Het team van Viattence heeft een breed scala aan
zorgverleners. Zo kunt u ook eens oefenen onder

begeleiding van een fysiotherapeut of een gesprek
hebben met de geestelijk verzorger mocht u daar prijs
op stellen. Verder heeft Viattence een ergotherapeut,
diëtist, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en
een logopedist in huis.
Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk
aansluiten bij de situatie van de bewoner. We willen de
bewoner zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we
op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan. De
medewerkers van Viattence zijn gespecialiseerd in de
ouderenzorg. U bent dus in goede handen bij ons!

Leerwoongroep
Sinds januari 2020 is er een leerwoongroep op Turfhorst actief, die gerund wordt door 17 studenten. Zij
leren voor de functies van Helpende en Verzorgende
Individuele Gezondheidszorg (VIG). Gebleken is dat
studenten op deze manier het vak sneller en beter leren.
Daarnaast hebben de bewoners meer handen aan het

bed. De 17 studenten zijn BBL’ers, oftewel hun opleiding is een combinatie van werken en leren. Ze werken
vier dagen in de week bij Viattence en hebben een dag
in de week les van docenten van de ROC’s Deltion en
Landstede. Niet op school, maar in lokalen op Viattence
locatie De Speulbrink.

Appartementen
Heeft u somatische (lichamelijke) klachten? Dan kunt
u ook wonen in Turfhorst. U kunt naar behoefte zorg en
ondersteuning vragen van de thuiszorg van Viattence.
Zeven dagen per week, 24 uur per dag. U huurt een
eigen appartement van deltaWonen met woonkamer,
slaapgelegenheid, keuken en sanitaire voorziening.
De zorgappartementen zijn van diverse gemakken
voorzien.
In Wezep heeft Viattence in totaal drie locaties. Ook
Veldheem en Weidebeek zijn zorgwooncentra waar
Viattence zorg en ondersteuning levert. Alle locaties zijn
gericht op kleinschalig wonen. Weidebeek biedt, net als
Turfhorst, ook zelfstandige appartementen aan.
Wilt u meer informatie over Turfhorst, één van de
andere locaties 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

Bekijk onze website voor grotere afbeeldingen:
https://www.viattence.nl/verpleeghuis/wezep/turfhorst/

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.

Mantelzorgers
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

