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Zoveel mogelijk als thuis.
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Samen met uw naasten, medewerkers en
vrijwilligers zorgen wij er bij Vilente voor dat u de
zorg krijgt zoals u dat wilt. Zodat u zoveel mogelijk
het leven kan blijven leiden dat u gewend bent.
Met zorg en ondersteuning
van Vilente kunt u zo lang
mogelijk zelfstandig wonen.

U woont het liefst zo lang mogelijk in uw eigen omgeving en op uw eigen manier.
Vilente ondersteunt u daarbij. Met thuiszorg en wonen met zorg in onze acht
woonzorgcentra is zorg van Vilente altijd dichtbij. Onze zorgprofessionals en vele
vrijwilligers staan iedere dag weer voor u klaar om dat mogelijk te maken.
Het motto ‘Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis’ geeft onze visie weer. We
organiseren de zorg zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent. Daarbij kijken we in
eerste instantie naar waar u zich goed bij voelt en welke dingen in uw leven altijd
belangrijk zijn geweest. Samen kijken we naar wat nog mogelijk is in plaats van
wat niet meer kan. Op die manier helpen wij u om zo zelfstandig en comfortabel
mogelijk te blijven leven.
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“ Ik ben 102 jaar oud en kan toch
veel nog zelf. Maar op mijn
leeftijd gaan de dingen niet
altijd meer vanzelf. Dan is het
fijn dat de medewerkers van
Vilente altijd in de buurt zijn.
Ze helpen mij als dat nodig is
en houden een oogje in het zeil.
Ik woon zelfstandig en voel me
veilig in De Pleinen.”

Wij werken in de gemeente
Ede, Renkum en Wageningen.

“ Mijn man heeft dementie.
Dat is niet altijd makkelijk.
Gelukkig heeft hij het naar
zijn zin bij Vilente, waar hij nu
woont. Ik overleg samen met de
medewerkers en met de
specialist ouderengeneeskunde
over de manier waarop mijn
man verzorgd wordt. Ik ken hem
tenslotte toch het beste en weet
waar hij zich altijd fijn bij
voelde.”
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Welke zorg en ondersteuning vindt u bij Vilente?
Zorg bij u aan huis

Zorg en wonen in een
woonzorgcentrum

Persoonlijke verzorging en begeleiding
Heeft u hulp nodig bij uw dagelijkse persoonlijke
verzorging? Wij ondersteunen u daar graag bij.
Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of
toedienen van medicijnen.

Wonen in een woonzorgcentrum van Vilente
In de woonzorgcentra van Vilente bent u omringd
met goede zorg. U kunt daar wonen als u volledig
afhankelijk bent van zorg of u woont er zelfstandig en
maakt gebruik van onze zorg, behandeling en service.

Verpleegkundige zorg
Heeft u een wond die verzorgd moet worden, of
een sonde die u regelmatig moet vervangen?
Voor verpleegkundige zorg kunt u een beroep
op ons doen. Tijdelijk, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname, of voor langere tijd.

Spoedzorg
In een crisissituatie is het belangrijk dat u snel hulp
krijgt. Spoedzorg van Vilente biedt direct zorg als dat
nodig is.

Behandeling
Onze artsen en therapeuten zijn gespecialiseerd
in het helpen van ouderen. U kunt bij Vilente
terecht voor bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie,
ergotherapie, psychologie, diëtetiek of voor een
consult bij onze specialisten ouderengeneeskunde.

Tijdelijk verblijf in het Zorghotel
Als u na een ziekenhuisopname of tijdens revalidatie
even niet thuis kunt wonen, dan biedt een tijdelijk
verblijf in ons Zorghotel uitkomst. Ook tijdens de
vakantieperiode of voor die momenten dat de zorg
voor familie even te zwaar wordt.

Activiteiten
Ook als u niet in een woonzorgcentrum van Vilente
woont, bent u daar van harte welkom. Doe mee met
activiteiten en ontmoet andere mensen. Kom een
keer koffiedrinken of eet een hapje mee.

Activiteiten
In al onze woonzorgcentra organiseren wij wekelijks
activiteiten om u zoveel mogelijk thuis te laten
voelen. Samen koffiedrinken, een feestmiddag, een
pianoconcert of een handwerkclub, zijn zomaar wat
voorbeelden.

Voorzieningen
Personenalarmering kan helpen als u zich thuis niet
helemaal zeker en veilig voelt. In een noodgeval
schakelt u zo direct hulp in. Ook kunt u gebruik
maken van de maaltijdservice, zodat u zelf niet hoeft
te koken en toch lekker en gezond kunt eten.

Onze klantadviseurs

(088 – 0321 321) helpen u graag
verder met al uw vragen.
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Ontmoetingscentrum
In veel woonzorgcentra van Vilente is een
ontmoetingscentrum waar ouderen uit de regio
samenkomen en waar activiteiten worden
georganiseerd in de vorm van dagbesteding.
Dagbesteding kan u helpen om meer structuur
in uw dag te brengen en het biedt u gelegenheid
om andere mensen te ontmoeten.
Een ontmoetingscentrum vindt u in onze
woonzorgcentra St. Barbara, Het Beekdal,
De Molenberg en Pieter Pauw. Het
ontmoetingscentrum van Pieter Pauw biedt

speciaal voor hoogopgeleide mensen met
dementie ruimte om samen te komen met
gelijkgestemden. Ook bieden zij dagbehandeling
voor mensen die op relatief jonge leeftijd de
diagnose dementie hebben gekregen.
In een gezellige huiskamer omringd door
lotgenoten, waar u niet overvraagd wordt en
waar u aangesproken wordt op wat u nog wèl
kunt, ontstaat een ontspannen sfeer. Dan
kunt u, ondanks geheugenproblemen, nog
heel veel.

“ Sinds ik dementie heb voel ik me vaak onbegrepen. De dagbehandeling is
voor mij heel belangrijk. Ik ga er graag heen. Hier hoef ik niets uit te leggen
en kan ik mezelf zijn.”
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“ Ik heb moeite met lopen en ik ben bang om
te vallen. Daarom kwam ik niet veel meer
buiten. Een fysiotherapeut van Vilente
heeft mij goed begeleid en mij laten zien
hoe ik mij zeker kan voelen als ik achter
mijn rollator loop. Nu durf ik er weer op
uit te gaan.”

Advies- en behandelcentrum
Vilente
U kunt bij ons terecht voor:
· Ouderengeneeskunde
· Fysiotherapie
· Ergotherapie
· Logopedie
· Diëtetiek
· Psychologie
· Muziektherapie

Uitstekende medische zorg in
onze woonzorgcentra of bij u
thuis
Elke dag weer staan de artsen en therapeuten van
het Advies- en behandelcentrum Vilente klaar om u
zo goed mogelijk te helpen. Of het nu gaat om een
korte opname of een langer durende intensieve
behandeling, samen met u kijken we naar de beste
aanpak. Er is overleg tussen de collega’s uit de
verschillende vakgebieden, zodat uw vraag als dat
nodig is van verschillende kanten word bekeken.
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Zorg en wonen
Of u nu weinig zorg nodig heeft,
of volledig afhankelijk bent van
zorg; u bent welkom bij Vilente.

Fijn dat er altijd
iemand in de buurt is

In de woonzorgcentra van Vilente vindt u
appartementen die geschikt zijn voor mensen die
afhankelijk zijn van zorg. Bij onze zorgprofessionals
en specialisten bent u in goede handen. Ontmoeting,
veiligheid en samen dingen doen staan centraal.
Ook met een indicatie voor lichte zorg kunt u bij
ons terecht. De gezellige appartementen in onze
woonzorgcentra bieden privacy en veiligheid. U
woont zelfstandig en met een gerust gevoel in de
wetenschap dat zorg 24 uur per dag beschikbaar
is. Een aantal locaties heeft ook appartementen die
geschikt zijn voor echtparen.

Mantelzorgers spelen een belangrijke
rol bij het zorgen voor hun naasten. In de
praktijk zien we dat zij soms overbelast
raken. Vilente ondersteunt hen.

Kees Boxma bezoekt twee keer per dag
zijn vrouw die in woonzorgcentrum
De Molenberg woont.
“ Dat doe ik altijd met veel plezier. Ik zie dat
zij het goed heeft, en dan voel ik me zelf ook
goed. Ze gaat wel achteruit, maar dat hoort
nu eenmaal bij de ziekte van Alzheimer. 		
Ik kan daar gelukkig redelijk goed mee
omgaan. En als ik vragen heb, kan ik 		
altijd bij het personeel terecht. Het is
fijn dat je met hen moeilijke en ook
mooie momenten deelt.”
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Zorg bij u aan huis
Veilig en comfortabel ouder worden in uw eigen, vertrouwde
omgeving. De plek waar u aan gehecht bent en waar u een verleden
heeft. Vilente helpt u graag om dat mogelijk te maken.
Soms hebt u hulp en ondersteuning nodig bij uw
dagelijkse persoonlijke verzorging, die u altijd
gewend was om zelf te doen. Omdat u ouder wordt,
of omdat u bijvoorbeeld ziek bent of herstellende van
een operatie. U kunt dan een beroep doen op Vilente
Thuiszorg.
Onze thuiszorgteams bestaan uit goed opgeleide
zorgprofessionals. Zij werken in kleine, wijkgerichte
teams. Daardoor treft u de voor u bekende gezichten.

Zij zijn er voor u als u bijvoorbeeld moeite heeft om uit
bed te komen en u aan te kleden, of om u medicijnen
te geven. Ook als u thuis verpleegkundige zorg nodig
heeft, kunt u een beroep op ons doen.
Voor pijnbestrijding bijvoorbeeld, of voor wondverzorging en het verwisselen van een sonde of
katheder. Bij Vilente heeft u bovendien een vaste
contactpersoon. Iemand die u goed kent en samen
met u en uw familie de zorg en ondersteuning kan
afstemmen.

“Ik heb hulp nodig bij mijn dagelijkse verzorging. Ik ben blij dat de
thuiszorgmedewerkers van Vilente elke dag langs komen om mij daarbij te
helpen. Ze laten mij ook zien hoe ik alles zoveel mogelijk weer zelf kan doen.
Een goede zaak, want ik wil mij zoveel mogelijk zelf kunnen redden.”
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Onze woonzorgcentra
Kijk op www.vilente.nl voor meer informatie en foto’s van onze appartementen.
Ede

DE KLINKENBERG
180 appartementen
Nieuwe Klinkenberg 1
6711 KJ Ede
T 088 - 0321 321
klinkenberg@vilente.nl

Ede

DE PLEINEN
32 appartementen en 4 groepswoningen met elk 8 appartementen
Pollenstein 174
6714 DH Ede
T 088 - 0321 321
pleinen@vilente.nl

Ede

ST. BARBARA
30 appartementen en 4 groepswoningen met elk 8 appartementen
Min. Aalbersepark 1
6711 NT Ede
T 088 - 0321 321
st.barbara@vilente.nl

Oosterbeek

OVERDAL
80 appartementen
Lebretweg 2
6861 ZW Oosterbeek
T 088 - 0321 321
overdal@vilente.nl

Oosterbeek

DE SONNENBERG
63 appartementen
Sonnenberglaan 4
6861 AM Oosterbeek
T 088 - 0321 321
sonnenberg@vilente.nl
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Oosterbeek

DE MOLENBERG
48 appartementen; 6 groepswoningen met elk 8 appartementen
Molenberg 2
6862 EZ Oosterbeek
T 088 - 0321 321
molenberg@vilente.nl

Wageningen

PIETER PAUW
130 appartementen; 13 groepswoningen met elk 10 appartementen
Costerweg 75
6702 AA Wageningen
T 088 - 0321 321
pieterpauw@vilente.nl

Heelsum

HET BEEKDAL
69 appartementen
Utrechtseweg 60
6866 CM Heelsum
T 088 - 0321 321
beekdal@vilente.nl
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Het Beekdal in Heelsum

Onze klantadviseurs staan voor u klaar met
voorlichting, advies en ondersteuning.
Vilente Klantadvies 088 – 0321 321 / klantadvies@vilente.nl

Vilente baseert haar visie op het zorgconcept van Planetree. Een Planetree organisatie
kijkt eerst naar verlangens van mensen, vervolgens naar behoeften. Zo ontstaat echte
mensgerichte zorg.
www.planetree.nl

De informatie in deze folder is met zorg samengesteld. Desondanks kan
Vilente geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.
Vilente Klantadvies
088 – 0321 321 (lokaal tarief)
klantadvies@vilente.nl
www.vilente.nl

