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Welkom bij Viattence
Weidebeek in Wezep
In het centrum van Wezep vindt u woonzorglocatie Weidebeek. Viattence biedt op
deze locatie een woonvoorziening voor
ouderen met geheugenproblemen, veelal in
de vorm van dementie. In Weidebeek zijn
er twee psychogeriatische woongroepen en
één somatische woongroep, maar ook appartementen waar u zelfstandig woont.
De locatie staat in een groene omgeving.
Als bewoner van een woongroep of een appartement heeft u een vrij en groen uitzicht
en er is een prachtige binnentuin waar
u andere bewoners ontmoet, geniet van
het zonnetje en de natuur of een activiteit

onderneemt. Een modern aspect van het
wonen in locatie Weidebeek is de elektronische handigheidjes in huis (domotica),
zoals personenalarmering en valdetectie.
Binnen Weidebeek bevindt zich Dagbesteding de Samenhof. Hier komen inwoners
van Wezep, cliënten en bewoners van
Viattence naar toe om samen activiteiten
(bijvoorbeeld bingo, spellen of zang) te
ondernemen. Er is vier dagen in de week
Dagbesteding.
Op maandag organiseert SWO (Senioren
Wezep Oldebroek) andere activiteiten in
samenspraak met Viattence.

Woongroepen
Er zijn in Weidebeek drie woongroepen met het
concept kleinschalig wonen: Voskuil, Vinkennest en
Duivennest. U heeft hier een eigen kamer die u zelf
inricht met uw vertrouwde meubels en spulletjes.
Ook is eigen sanitair aanwezig.
Als bewoner van deze locatie bepaalt u uw eigen
dagindeling. Uw wens staat bij Viattence namelijk
voorop. Een belangrijk deel van de dagbesteding
van de bewoners bestaat uit de gewone dagelijkse
bezigheden, zoals wassen, koken en de boodschappen doen. In de gezamenlijke woon- en eetkamer
wordt er gegeten. De zorgmedewerkers bereiden

de maaltijden op de groep, veelal samen met u,
de vrijwilligers en de mantelzorgers. Het bereiden,
ruiken en het proeven van het eten zorgt voor een
prikkeling van uw zintuigen.
De sfeer in Weidebeek is gezellig en huiselijk. Overal
vindt u er meubels uit vroegere tijden, sfeerhaarden,
mooie schilderijen en knusse hoekjes.
Uiteraard kunt u uw familie, vrienden of kennissen
ontvangen in Weidebeek. U kunt samen activiteiten
ondernemen, zoals wandelen in de prachtige binnentuin of samen even naar het dorp gaan.

Welbevinden
De medewerkers van Viattence zijn aanwezig om
de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Ze zijn
allemaal deskundig opgeleid. De specialiteit binnen
Viattence is de ouderenzorg, dus u bent in goede
handen. De medewerkers doen echter meer dan
alleen zorghandelingen. Een spelletje, het maken
van een ingewikkeld borduurwerk of samen de
laatste hand leggen aan uw breiwerk, de medewerkers vinden het fijn om u met van alles en nog wat
te helpen. Het voeren van een gesprek over vroeger
hoort hier ook bij. Wat deed u eigenlijk voor de kost
en hoe was u op school? Het levert vaak leuke herinneringen op.

Niet alleen de verzorgenden en verpleegkundigen
zijn aanwezig in Weidebeek, ook de fysiotherapeut,
ergotherapeut, de specialist ouderengeneeskunde,
de diëtist, de logopedist, de Dog Assisted Coach,
de geestelijk verzorger of de psycholoog bezoeken
regelmatig de locatie. Zij bieden hulp bij uw vitaliteit.
Het team van Viattence biedt volwaardige zorg
met uw welbevinden als doel. Dit doen ze in nauw
overleg met de mantelzorgers en vrijwilligers die
voor Viattence heel belangrijk zijn. Niet alleen bij
de woongroepen, maar ook als bewoner van een
appartement is het voor u mogelijk om ondersteuning van de thuiszorg of verpleegkundige dienst van
Viattence te krijgen. Gewoon bij u thuis, 24 uur per
dag, zeven dagen in de week.

Appartementen
Wilt u zelfstandig wonen dan is een appartement
in Weidebeek wellicht iets voor u. Deze huurt u van
deltaWonen. In deze appartementen heeft u geheel
de regie over uw eigen leven, maar desgewenst kunt
u hulp inschakelen van Viattence. U heeft als bewoner van een appartement een zit-/slaapkamer en een
badkamer.

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

Mocht u mee willen doen aan de activiteiten in de
Samenhof dan kunt u zich hier voor opgeven. Het is
gezellig en u ontmoet mensen waarmee u herinneringen van vroeger ophaalt.
In Wezep heeft Viattence in totaal drie locaties. Ook
Veldheem en Turfhorst zijn woonzorgcentra waar
Viattence zorg en ondersteuning levert. Alle locaties
zijn gericht op kleinschalig wonen.
Wilt u meer informatie over Weidebeek, dagbesteding De Samenhof of 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.

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

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.

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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