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Welkom bij Viattence
Veldheem in Wezep
Bij Viattence locatie Veldheem aan de Klinkenberg in Wezep zijn vijf woongroepen
waar 34 ouderen wonen met somatische
(lichamelijke) beperkingen of psychogeriatrische problematiek, veelal met een vorm
van dementie. Het woonzorgcentrum is
in 2014 opgeleverd en van alle gemakken
voorzien.
Viattence werkt op deze locatie volgens de
visie van kleinschalig wonen. Dat wil
zeggen dat Viattence zorg in een huiselijke
omgeving biedt. Een omgeving waarin u
zich thuis voelt!
Het gebouw is voorzien van de nieuwste
technologische snufjes. Maar de inrichting
doet weer denken aan de tijd van uw jon-

gere jaren. Hiermee wil Viattence aansluiten bij uw belevingswereld.
Op de begane grond van Veldheem is er
een groepswoning (de Schotse Hooglander) voor tien bewoners. Dit is een somatische groep voor o.a. mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH). Zowel op
de eerste als op de tweede etage zijn er vier
groepswoningen voor in totaal 24 bewoners
met geheugenproblemen. De namen van
deze woongroepen zijn Edelhert, Boommarter, Everzwijn en Eekhoorn. Groep 1-2
(Edelhert, Boommarter) bestaat uit twee
groepen met zowel geheugen- als lichamelijke problematiek. Groep 3-4 (Everzwijn/
Eekhoorn) bestaat uit twee groepen met
geheugenproblematiek.

Sfeer
U heeft op de woongroepen in Veldheem een eigen
kamer met een klein keukenblok, een ruime badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. De
kamers verschillen van grootte. Uw kamer is naar
eigen wens in te richten, bijvoorbeeld door meubels
van huis mee te nemen.
Mooie schilderijen, foto’s en knusse hoekjes die
doen denken aan vervlogen tijden geven de wandelgangen een huiselijk karakter. In het voorjaar staan
de blauwe druifjes in de bloempotjes, in de zomer
fleurige margrietjes, de heide kleurt de herfst en in
de winter zijn de potjes gevuld met violen. Zo ziet u
ook in uw huis alle jaargetijden voorbij komen. De
medewerkers van Veldheem maken met de grootste
zorg een thuis voor u.

Er is op de woongroep een grote gezamenlijke huiskamer met aansluitend ruime balkons, die eenvoudig toegankelijk zijn, of een terras. In de huiskamer
is er de mogelijkheid om samen spelletjes te doen
of drinkt u gezellig een kopje koffie. Vrijwilligers en
mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. In
de huiskamer gebeuren ook de gewone dagelijkse
dingen zoals de was opvouwen. De zorgmedewerker
zorgt in de keuken, die geïntegreerd is in de woonkamer, dat u een heerlijke maaltijd voorgeschoteld
krijgt. De zintuigen worden door de geur en de
smaak van het eten optimaal geprikkeld. Een ouderwetse stamppot met draadjesvlees, erwtensoep of
gewoon een bal gehakt. Het zal u vast allemaal goed
smaken! En heeft u zelf een lekker recept dan gaat
de zorgmedewerker samen met u aan de slag.

Activiteiten
In de gezamenlijke ontmoetingsruimte beneden
naast de hoofdentree kunt u samen met uw medebewoners of bezoek activiteiten ondernemen. Hier
maken de cliënten van Careander, die in een ander
deel van Veldheem verblijven, ook gebruik van. Er
staat een koffieautomaat, een spelletjeskast en de
tafels kunnen gezellig aan elkaar worden geschoven
voor speciale gelegenheden zoals het kerstdiner of
het vieren van een verjaardag.
Regelmatig wordt er een uitstapje gemaakt, bijvoorbeeld naar de markt of een winkel in de buurt waar

u altijd zo graag naar toe gaat. We bespreken uw daginvulling graag samen met u. En natuurlijk wordt
u ook betrokken bij de dagelijkse bezigheden zoals
het opvouwen van de was of een boodschapje doen.
In Wezep heeft Viattence bij haar locatie Weidebeek
een dagbesteding. Wilt u hier gebruik van maken
dan mag u hier ook deelnemen aan de activiteiten.
Alles is bespreekbaar.

Welbevinden
Per woongroep is er een vast team dat zorgt voor
uw welbevinden. Dit zorgt voor herkenbare gezichten op de groep. Fijn voor u en voor ons! Het team
werkt nauw samen met mantelzorgers en de vrijwilligers. Daarnaast is er het team van Viattence Vitaal
dat bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
geestelijke verzorgers, diëtisten, specialisten ouderengeneeskunde, logopedisten en de Dog Assisted
Coach. De oefenzaal staat tot uw beschikking om te
werken aan uw vitaliteit.

In Wezep heeft Viattence in totaal drie locaties. Ook
Turfhorst en Weidebeek zijn woonzorglocaties waar
Viattence zorg en ondersteuning levert. Alle locaties
zijn gericht op kleinschalig wonen.
Wilt u meer informatie over Veldheem, één van
de andere locaties van Viattence 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

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.

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.

Plattegrond
Groepswoning
Bekijk onze website voor een grotere afbeelding
https://www.viattence.nl/verpleeghuis/wezep/veldheem

Locaties Viattence
• Turfhorst, Noordsingel 253, 8091 XM Wezep

• Korteslag, Korteslag 25-27, 8181 GP Heerde

• V
 eldheem, 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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