Een dorp
in het klein
www.vivent.nl
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Vivent Berlerode

Vivent Berlerode kenmerkt zich door een dorpse, herkenbare
sfeer. Twee dingen staan daarbij centraal: ontmoeting en
beleving. Als u verhuist omdat u intensieve zorg nodig heeft,
dan is dat een hele stap. Wij proberen deze stap makkelijker
te maken door uw nieuwe leefomgeving aan te passen op uw
wensen en behoeften.

Een dorp in het klein
Vivent Berlerode ligt in het centrum
van Berlicum, dichtbij de winkels en
niet ver van een groene omgeving.
Het gebouw herbergt aan de ene
zijde appartementen, waar Vivent
thuiszorg kan bieden. Aan de
andere kant zijn vijf kleinschalige
woningen voor mensen met een
vorm van dementie. Daar tussenin
bevindt zich het Ontmoetingsplein,
waar mensen elkaar treffen: jong en
oud, met en zonder dementie, uit de
appartementen, de woningen en uit
het dorp. Op het Ontmoetingsplein
vindt u een restaurant, een café
en een loungeruimte. Er is ook

een biljart. Aan de voorzijde
en aan de achterzijde van het
gebouw bevinden zich een terras
en een binnentuin. Daarnaast
beschikt Vivent Berlerode over
een fitnessruimte, een stilteruimte,
een ontspanningsruimte en een
multifunctionele ruimte. Die laatste
wordt onder andere gebruikt
voor dagbesteding, feesten en
overleggen. Bovendien is er in het
gebouw een dagbestedingsruimte.
Daar biedt Vivent een zinvolle
daginvulling voor mensen met
dementie die nog zelfstandig thuis
wonen.
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Wat het Mercuriusplein
is voor Berlicum, is het
Ontmoetingsplein voor
Berlerode. Eigenlijk zijn we
dus een dorpje in het klein.

Belevingsgerichte zorg
Zo thuis mogelijk betekent in
Vivent Berlerode dat u in een
woning woont zoals iedereen die
kent. Met een eigen voordeur, een
woonkamer, keuken, badkamer
en slaapkamer. U woont hier
gezamenlijk met andere bewoners
met dementie. Samen met
zorgprofessionals, familie en
vrijwilligers voert u hier een normaal
huishouden. U doet boodschappen,
kookt, eet samen en doet de was.
Eigenlijk vormt u een gezin, alleen
bent u geen familie van elkaar.
U bepaalt met elkaar hoe u de
dag indeelt. Daarbij houden we
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zoveel mogelijk rekening met het
herkenbare ritme van vroeger.
Zo wordt er in de ene woning
bijvoorbeeld ‘s middags warm
gegeten en in de andere ’s avonds.
Dat bepalen de bewoners samen.

Leefcirkels
Vivent vindt het belangrijk dat
u zoveel mogelijk uw eigen
levensritme behoudt. En dat de
ruimte waarin u woont en leeft
zo groot mogelijk is. Daarvoor
hebben we bij de bouw van Vivent
Berlerode een woonconcept
ontwikkeld, dat uniek was in
Nederland. We noemen dat

Vivent Berlerode
leefcirkels. Het uitgangspunt is dat
Vivent Berlerode voor iedereen
die er woont en werkt toegankelijk
is. Dat houdt in dat alle deuren
open zijn, behalve de buitendeur
(hoofdingang) en de voordeur van
de woningen. Er zijn vier cirkels,
waarbinnen de bewoners kunnen
wonen en leven. Het hangt af van
uw persoonlijke situatie binnen
welke leefcirkels u zich kunt
bewegen. Dat wordt in overleg met
de specialist ouderengeneeskunde
en de zorgprofessionals van de
woning beoordeeld. Uw veiligheid
staat daarbij centraal. Vivent
maakt gebruik van speciale
sleutelbandjes.

Herkenbaar

Vivent Berlerode is in vier leefcirkels
verdeeld, die elk een herkenbare
omgeving representeren:
• Zone 1 is de ‘woning’
• Zone 2 is de ‘buurt’: de vijf
woningen, met (binnen)tuin
Zone
3 is het ‘dorp’:
•
het Ontmoetingsplein
Zone
4 is de ‘(buiten)wereld’
•

Welke zorg en
diensten bieden we

In de nacht maken we bovendien
gebruik van bewegingssensoren.
Zo hoeven onze zorgprofessionals
niet ’s nachts op elke kamer te
gaan kijken. U kunt dus rustig
slapen, heeft vrijheid en bent toch
veilig.

Voor mensen met dementie is
herkenbaarheid erg belangrijk.
De inrichting van de woningen en
het gebouw is daarop aangepast.
Wanneer u normaal gesproken
thuis uw voordeur uitstapt, dan
staat u buiten. Dat gevoel hebben
we ook gecreëerd in Vivent
Berlerode. De hal/liftruimte is
ingericht met een straatbeeld, met
een bushalte, een boom met een
bankje, foto’s van voordeuren en de
natuur. Ook aan de vogelgeluiden is
gedacht. De beleving staat hierbij
dus centraal. In de aankleding van
het Ontmoetingsplein komen ook
dorpsgezichten van Berlicum terug.

Welzijn
Voor iedereen is het belangrijk
om de dag op een zinvolle manier
te besteden. In Vivent Berlerode
is een team van medewerkers
Welzijn beschikbaar om u hierbij
te begeleiden. Zij verzorgen op
werkdagen een programma,
afgestemd op de bewoners. Dit
kan in groepsverband zijn of
individueel. Bij diverse activiteiten
krijgen zijn hulp van een groep
vrijwilligers. In de woningen zijn op
de meeste dagen gastvrouwen of
gastheren aanwezig.
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Zij dragen mede zorg voor
gezelligheid, veiligheid en het eten
en drinken.
Vivent Contactpersoon
U krijgt een eigen Vivent
Contactpersoon. Dat is uw
persoonlijke aanspreekpunt
voor al uw zorg. Deze Vivent
Contactpersoon coördineert de
zorg en behandeling die Vivent u
biedt.
Behandelaars
Binnen Vivent Berlerode zijn
specialisten ouderengeneeskunde,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
psychologen, logopedisten en
diëtisten van Vivent werkzaam.
Daarnaast is er op gezette tijden
een kapper aanwezig. Ook de
verpleeghuistandarts heeft in
Vivent Berlerode een eigen
praktijkruimte en ruime ervaring met
het behandelen van mensen met
dementie.
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miMakker
Binnen Vivent Berlerode werkt
ook een zogenaamde miMakker.
Deze persoon is opgeleid om met
volle aandacht aan te sluiten bij
de beleving van onze bewoners
met dementie. Eigenlijk kruipt de
miMakker in de wereld van de
bewoner en brengt zo rust en een
goed gevoel. Hierdoor kan de
bewoner zich beter uiten of een
gevoel van contact ervaren. Een
miMakker is vaak op een bijzondere
manier gekleed en maakt gebruik
van attributen die de communicatie
(zonder woorden) gemakkelijker
maken.

Vivent Berlerode
Geestelijke zorg
Voor geestelijke zorg binnen
Vivent Berlerode is een geestelijk
verzorger aanwezig. U kunt bij
deze persoon terecht voor een
goed gesprek over wat u bezig
houdt, ongeacht uw achtergrond.
Mensen hebben soms behoefte
om te vertellen over hun leven.
Bijvoorbeeld over belangrijke
gebeurtenissen, maar ook kunnen
zich (levens)vragen opdringen, klein
en groot. In een gesprek kunnen
deze de ruimte krijgen om zo elkaar
als mens nabij te zijn.
Mensen met dementie zo
volwaardig mogelijk een plek blijven
bieden in de maatschappij. Dat
is waar we naar streven in Vivent
Berlerode. We willen uitgaan van
de mens, niet van zijn ziekte of
beperking. Soms is het al voldoende
dat er iemand langskomt en zijn
er maar weinig woorden nodig.
Parochie De werkgroep ‘Berlerode’
van de Norbertusparochie
Berlicum-Middelrode verzorgt in
Vivent Berlerode de woord- en
gebedsvieringen en gezamenlijke
ziekenzalving. Er is wekelijks een
viering.

Mensen met dementie zo
volwaardig mogelijk een
plek blijven bieden in de
maatschappij. Dat is waar
we naar streven in Vivent
Berlerode. We willen
uitgaan van de mens, niet
van zijn ziekte of beperking.
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Aanmeldprocedure
Om in aanmerking te komen voor
één van de woningen in Vivent
Berlerode, heeft u een passende
zorgindicatie nodig.
De zorgbemiddelaar van Vivent
kan u helpen bij het aanvragen
van deze indicatie. Als dat
nodig of wenselijk is, plaatsen
we u op de wachtlijst. Bent
u zich aan het oriënteren op
wonen in Vivent Berlerode? Dan
nodigen we u graag uit voor een
informatiebijeenkomst met een
virtuele rondleiding.

Contact
Wilt u meer informatie over Vivent
Berlerode, de mogelijkheden of wilt
u zich aanmelden? Neemt u dan
contact op met Vivent. Wij bieden
advies, informatie en voorlichting
over zorg bij Vivent. Wij zijn
bereikbaar via 088 - 163 70 00 en
info@vivent.nl.
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Vivent Berlerode
Kloosterhof 8
5258 HH Berlicum
Meer informatie vindt u ook op
onze website www.vivent.nl.

Vivent Berlerode

Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Met onze
expertise bieden we bij u thuis en vanuit onze woonzorgcentra de beste
zorg. Elke dag opnieuw zijn we geïnteresseerd in hoe het met u gaat,
wat u wilt en wat er mogelijk is. Overleg tussen onze professionals en u
is de basis voor goede zorg. U beslist zelf hoe u uw zorg wilt invullen.
Wij hebben de mensen, de kennis, de ervaring en de technologie in huis
om u te helpen het beste uit uw dag te halen. Samen met u beleven we
mooie momenten. Vivent is werkzaam in de gemeenten Boxtel, Haaren,
's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen. Bij
Vivent werken bijna 1500 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.
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Hoe bekijkt Vivent
de zorg voor u?
Bij de inzet van zorg gaan we altijd
uit van uw mogelijkheden, wensen
en behoeften. Wij zorgen er zoveel
mogelijk voor dat u met de juiste
hulp zelfstandig kunt blijven
wonen. Als dit niet meer mogelijk
is, maken we het in één van onze
woningen zo thuis mogelijk voor u.
U staat centraal binnen de
werkwijze van Vivent. Vivent hecht
grote waarde aan contact met de
mensen om u heen. Zowel met uw
familie, vrienden en mensen in uw
wijk, als ook met zorgprofessionals
en mantelzorgers. Samen helpen
we u graag om het beste uit uw
dag te halen. Voor al uw vragen
kunt u terecht bij uw Vivent
Contactpersoon, aan wie u wordt
voorgesteld zodra u zorg van ons
krijgt.

Uw mening
horen wij graag
Vivent hecht grote waarde aan
de mening van cliënten en
medewerkers. Er zijn diverse
mogelijkheden om uw mening te
uiten. Bent u tevreden over de zorg
van Vivent? Wilt u dat uw mening
anderen helpt om een juiste
keuze voor een zorgorganisatie te
maken? Laat het weten op
www.zorgkaartnederland.nl!
Hier kunt u uw mening per locatie
en thuiszorgteam van Vivent
geven.
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Heeft u een tip voor Vivent om
iets op een andere manier aan
te pakken? Dan horen wij deze
uiteraard ook graag. Kennis delen
staat bij ons voorop en we willen
graag blijven verbeteren. Geef ons
uw tip via tip@vivent.nl.
Onze vijf woonzorgcentra
en de thuiszorg hebben
een cliëntenraad, die u
vertegenwoordigt. Ook zij horen
graag hoe u de zorg ervaart.
De zorg is en blijft mensenwerk
en waar mensen werken, kunnen
fouten worden gemaakt. Vivent
stelt het zeer op prijs om ook te
horen wat er niet goed gaat. Als
u uw klacht meldt, kunnen wij
passende maatregelen nemen
om herhaling in de toekomst te
voorkomen. Op onze website staat
de procedure voor het indienen
van een klacht vermeld: www.
vivent.nl/over-vivent/ kwaliteiten-verantwoorde-zorg/ klachten/

Volg ons:

Heeft u vragen over
Vivent Berlerode?
Vivent Berlerode
Kloosterhof 8
5258 HH Berlicum
T 088 - 163 70 00
E info@vivent.nl

www.vivent.nl
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