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Vivent 

Mariaoord

Vivent Mariaoord is gelegen aan de rand van Rosmalen 
in het mooie Hooge Heide, een natuurgebied van kleine 
landbouwpercelen, bos en heide. Het grote gerenoveerde 
gebouw, dat in de loop der jaren uitgebreid is met moderne 
aanbouw, vormt een wereld op zich. Vivent Mariaoord biedt 
diverse specialistische vormen van zorg en is daarmee uniek 

in de regio.  

Ontmoeting
Vivent Mariaoord is een open 

en gastvrij woonzorgcentrum 

waar iedereen welkom is. Het 

beschikt over een restaurant, 

recreatieruimten en de Burchtzaal 

waar diverse bijeenkomsten kunnen 

worden gehouden. Zo zijn er op 

zondag liturgische diensten. Het 

gebouw beschikt daarnaast over 

een bibliotheek, een computerlokaal 

en de dierenweide ‘Ons Buiten’ 

met diverse boerderijdieren direct 

naast de hoofdingang van het 

gebouw. Vivent Mariaoord heeft 

een eigen rolstoelbus waarmee de 

bewoners uitstapjes kunnen maken. 

Wandelaars en fietsers in de 

bossen in de omgeving kunnen in 

het restaurant De Driesprong even 

op adem komen. Bij de receptie 

is een plattegrond te verkrijgen, 

waarmee bezoekers een korte 

wandeling in de omgeving kunnen 

maken. 
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Het gebied rond Vivent Mariaoord 

is ook opgenomen in het lange-

afstandswandelroutenetwerk 

Het Groene Woud. Hospice De 

Duinsche Hoeve bevindt zich op 

het terrein van Vivent Mariaoord. 

Voor wie kan Vivent 
Mariaoord iets betekenen? 
Vivent biedt specialistische zorg 

voor verschillende doelgroepen: 

mensen met niet aangeboren 

hersenletsel, jonge mensen 

met dementie, mensen die 

moeten revalideren en mensen 

met complexe neurologische 

aandoeningen. Voor terminale 

zorg kunt u terecht bij hospice De 

Duinsche Hoeve.

Welke zorg en  
diensten bieden we? 

Revalidatie 
Heeft u een operatie ondergaan of  

bent u getroffen door een beroerte 

(CVA) of  ziekte en kunt u vanuit 

het ziekenhuis nog niet naar huis? 

Dan kunt u voor revalidatie terecht 

bij Vivent Mariaoord. De afdeling 

Heeseind is gespecialiseerd in 

geriatrische revalidatie en richt 

zich met name op kwetsbare 

ouderen. We werken samen met 

u aan een spoedig herstel, zodat 

u weer zo zelfstandig mogelijk 

kunt functioneren en naar huis 

of  naar een andere passende 

woonomgeving kunt gaan. De 

revalidatieafdeling beschikt over 

een zogenaamd therapeutisch 

leefklimaat. 
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Vivent Mariaoord

U wordt zoveel mogelijk geprikkeld 

om tijdens uw dagelijkse 

bezigheden te trainen om uw 

zelfstandigheid, zoveel als mogelijk, 

terug te krijgen. 

Niet aangeboren hersenletsel 
Als u of  uw familielid (blijvend) 

hersenletsel oploopt, wordt uw 

leven ineens heel anders. Iemand 

met niet aangeboren hersenletsel 

krijgt te maken met ingrijpende 

veranderingen. In Vivent Mariaoord 

kunt u terecht voor zelfstandig 

wonen of  logeren bij ‘t Ven. 

En voor de mensen die toe zijn aan 

verpleeghuiszorg bieden we dit aan 

op afdeling Sprokkelbosch. Samen 

met u kijken we wat er nog wel 

kan. Onze zorgprofessionals op 

het gebied van NAH bekijken alle 

mogelijkheden van wonen, zorg 

en welzijn met u, zodat u zich op 

de juiste manier kunt oriënteren. 

Vivent vindt het belangrijk om uw 

familie of  gezin hierin te betrekken, 

want ook voor hen is het een grote 

verandering.

Jonge mensen met dementie
In de drie woningen van 

Kattenbosch biedt Vivent Mariaoord 

verpleeghuiszorg aan jonge 

mensen met dementie (JMD). Dat 

zijn mensen jonger dan 65 jaar 

met de diagnose dementie. Deze 

bewoners staan nog middenin 

de maatschappij, hebben een 

huis, wellicht een baan en 

nemen nog actief  deel aan het 

verenigingsleven. We bieden zorg 

en ondersteuning in de vorm van 

kleinschalig wonen en met de visie 

belevingsgerichte zorg. We bieden 

een veilige woonomgeving. Elke 

bewoner heeft een contactpersoon 

die verantwoordelijk is voor de 

continuïteit van zorg. Bewoners 

kunnen gebruikmaken van 

een individueel en/of  een 

groepsprogramma. We vinden 

het belangrijk dat ook de familie zich 

welkom voelt. Familieparticipatie 

staat bij ons dan ook hoog in ons 

vaandel.

Somatische zorg
Binnen Vivent Mariaoord bieden 

we in de woningen van Wamberg 

en Krommenhoek langdurige 

zorg en een goede woonomgeving 

aan mensen met een complexe 

neurologische aandoening. Onze 

professionals zijn gespecialiseerd 

in behandeling en zorg na een 

beroerte (CVA), de ziekte van 

Parkinson, multiple sclerose 

(MS), reuma, chronische ziektes 

en ernstige ongevallen. Iedere 

bewoner heeft een eigen zit/

slaapkamer en deelt een sanitaire 

ruimte met de bewoner van de 

aangrenzende kamer. In elk van de 

zes woningen wonen tien bewoners, 

die samen een gezamenlijke 

huiskamer hebben. 
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Dagbehandeling 

Vivent Mariaoord biedt 

dagbehandeling voor mensen met 

lichamelijke klachten (somatiek), 

mensen met niet aangeboren 

hersenletsel, mensen met 

dementie of  geheugenproblemen 

(psychogeriatrie) en jonge mensen 

met dementie. Op basis van de 

intake of  de evaluatie kijken we 

samen in welk deelprogramma 

uw behandeling het beste tot zijn 

recht komt. Het ochtendprogramma 

is gericht op denken, doen en 

ontspanning. In de middag neemt 

u deel aan het therapieprogramma. 

Daarin werkt u in groepsverband aan 

uw individuele doelen. U kunt hierbij 

denken aan gespreksgroepen, 

drama, beweging, muziektherapie 

of  andere therapieën onder 

begeleiding van een therapeut.

De Kopgroep
De Kopgroep is een 

ontmoetingsgroep voor mensen 

met ‘kopzorgen’. U wordt begeleid 

door een groepsbegeleider en 

een psycholoog. U bespreekt met 

elkaar wat u bezighoudt rondom 

uw geheugenproblemen. Voor elke 

bijeenkomst kiezen we samen een 

thema. U kunt daarbij denken aan 

het verlies van zelfstandigheid, 

openlijk spreken over problemen, 

hoe werkt het geheugen, de 

toekomst enzovoort. Daarnaast 

bespreken we zaken waar u in de 

afgelopen week moeite mee heeft 

gehad. In het tweede gedeelte van 

de bijeenkomst vertalen we het 

thema naar het praktische gedeelte. 

Dat doen we vaak in de vorm van 

oefeningen waar beweging in zit, 

maar ook oefeningen op gebied van 

geheugen komen aan bod. 

Thuiszorg
In de appartementen op het terrein 

van Vivent Mariaoord bieden we 

thuiszorg aan. Het gaat dan om 

(gespecialiseerde) verzorging, 

verpleging of  begeleiding. Er is een 

vast team dat de zorg verleent, zodat 

u telkens vertrouwde gezichten 

treft. U krijgt bovendien een eigen 

Vivent Contactpersoon. Dat is 

uw persoonlijke aanspreekpunt 

voor al uw zorg. Deze Vivent 

Contactpersoon coördineert alle 

verschillende zorg en diensten die 

Vivent u biedt. 

Hij of  zij zorgt dat u de juiste zorg 

krijgt en stemt waar nodig de zaken, 

die voor u belangrijk zijn, af  met 

andere zorgverleners binnen Vivent.
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Behandelaars
Binnen Vivent Mariaoord zijn 

specialisten ouderengeneeskunde, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

psychologen, logopedisten en 

diëtisten van Vivent werkzaam. 

Daarnaast zijn er op gezette tijden 

een kapper en geriatrisch tandarts 

aanwezig. 

Geestelijke verzorging
De geestelijk verzorger in Vivent 

Mariaoord is er om naar u te 

luisteren en om u geestelijk te 

ondersteunen en te begeleiden 

bij het zoeken naar houvast in uw 

veranderde situatie, ongeacht uw 

levens- of  geloofsovertuiging.

miMakker
Binnen Vivent Mariaoord 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.

Bewegingsgerichte zorg
We weten allemaal dat bewegen 

belangrijk is voor lichaam en geest. 

Maar hoeveel bewegen is nu 

eigenlijk gezond? De Nederlandse 

Norm voor Gezond Bewegen geeft 

aan dat het gezond is voor mensen 

als zij 5 dagen in de week 15 tot 30 

minuten matig intensief  bewegen. 

En met matig intensief  bedoelen we 

dat u daar wel een beetje moe van 

mag worden.

Bewegen is echter niet voor 

iedereen vanzelfsprekend. Daarom 

kijken we graag samen met u 

wat voor u een gezonde manier 

van bewegen is. We bieden 

bewegingsgerichte zorg: we 

bepalen samen met u hoeveel 

en op welke manier u nog zelf  

kunt bewegen en of  u wellicht bij 

sommige activiteiten begeleiding 

nodig heeft.
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Daarbij onderscheiden we drie 

vormen van bewegen:

• De dagelijkse activiteiten zoals 

uw persoonlijke verzorging, 

eten en drinken, verplaatsen en 

huishoudelijke activiteiten. Dit 

noemen we functioneel bewegen.

• Daarnaast mag bewegen ook 

leuk zijn en ontspanning geven, 

bijvoorbeeld jeu de boule of  

duo fietsen. Dat noemen we dan 

recreatief  bewegen.

• Tot slot kan het zijn dat u met 

een heel concreet doel gaat 

bewegen bij de fysiotherapeut of  

ergotherapeut. Dan hebben we het 

over therapeutisch bewegen.

We bieden alle drie de vormen 

van bewegen aan en kijken naar 

uw wensen en mogelijkheden. 

Zo streven we er samen naar dat 

u zo lang mogelijk lichamelijk en 

psychisch fit kunt blijven.

Stichting Mariaoord Extra
Stichting Mariaoord Extra (MOE) 

is op 13 juli 1999 opgericht met 

als doel het financieren dan wel 

meefinancieren van activiteiten en 

voorzieningen voor bewoners en 

personeel van Vivent Mariaoord. De 

stichting ontwikkelt zelf  allerlei 

activiteiten om sponsorgeld en 

subsidies binnen te krijgen. Zo 

is begin 2014 onder de noemer 

‘Vivent Mariaoord in Beweging’ 

een sponsordag en actiedag 

georganiseerd om middelen

binnen te halen voor een 

belevingstuin, een beweegtuin, 

een duofiets en speciale 

computergames voor ouderen. Een 

duofiets is al feestelijk in gebruik 

genomen.

 
Aanmelding en 
meer informatie 
Om in aanmerking te komen voor 

zorg, heeft u een zorgindicatie 

nodig. Wilt u meer informatie over 

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 van 

maandag tot en met vrijdag van 

08.00 tot 17.00 uur via 

088 - 163 70 00 en info@vivent.nl. 

Meer informatie vindt u ook op 

www.vivent.nl. 

Vivent Mariaoord 

Vliertwijksestraat 369  

5244 NJ Rosmalen
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Vivent Mariaoord

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.

9



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.

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/

kwaliteit-en-verantwoorde-zorg/

klachten/
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Heeft u vragen over 
Vivent Mariaoord?

Vivent Mariaoord
Vliertwijksestraat 369 
5244 NJ  Rosmalen

T 088 - 163 70 00
E info@vivent.nl

www.vivent.nl
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