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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.

Onze vijf expertises
Vivent is expert op het gebied
van dementie, jonge mensen
met dementie, geriatrische
revalidatie, complexe
neurologische aandoeningen en
niet aangeboren hersenletsel.
Binnen deze expertises bieden
we specialistische verpleging,
verzorging, behandeling en
begeleiding aan.

Dementie
Dementie begint vaak met kleine
zaken die gaan opvallen. Eten
blijft staan, er wordt niet meer
gestofzuigd, mensen vergeten
dat ze iets hadden afgesproken
of weten niet meer dat ze het
met iemand over een onderwerp
hebben gehad. We noemen dat het
‘niet pluis’-gevoel. Vaak heeft u het
zelf niet eens direct in de gaten,
maar valt het uw partner, kinderen
of andere mensen in uw omgeving
op.
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Als de diagnose dementie wordt
gesteld, is dat heftig nieuws. Voor
uzelf, maar ook voor de mensen
om u heen. U gaat samen een
onzeker pad in en weet niet hoe
de ziekte bij u zal verlopen. Vivent
begeleidt u en uw omgeving in alle
fases van uw ziekteproces met de
juiste zorg en hulp. Centraal staat
daarbij wat u wilt en wat bij u past.

'Dementie verandert uw
leven, maar uw ziekte
bepaalt niet wie u bent.'
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U kunt bij Vivent terecht voor
thuiszorg, het Alzheimer Café,
Dagbesteding en Dagbehandeling,
een ontmoetingsgroep,
logeermogelijkheden voor mensen
met dementie en wonen in onze
kleinschalige woningen voor
mensen met dementie. Vivent
beschikt over behandelaars die
gespecialiseerd zijn in dementie.
Wij bieden belevingsgerichte
zorg en ontwikkelen voortdurend
nieuwe middelen en
technieken die aansluiten bij de
belevingswereld en mogelijkheden
van onze cliënten. Zo zijn we als
eerste in Nederland gestart met
leefcirkels in Vivent Berlerode en
ontwikkelden we het spel Score.

Vivent

Jonge mensen met dementie
Jonger dan 65 jaar en dan de
diagnose dementie. Hoe dan
verder? U staat nog middenin
de maatschappij, heeft een huis,
wellicht een baan en neemt actief
deel aan het verenigingsleven.
U heeft misschien wel kinderen
en bent mogelijk kostwinner voor
uw gezin. Tot het moment van
de diagnose heeft u vaak al een
heel traject afgelegd. Dementie is
immers niet het eerste waaraan de
artsen denken als u nog jong bent.
We zien vaak dat er eerst gedacht
is aan een burn-out of een
depressie. U heeft wellicht ook al
diverse artsen gezien, van huisarts
tot neuroloog en geriater. Het
traject tot aan de diagnose heeft
veel van u gevraagd, maar ook

van de mensen in uw omgeving.
Dementie bij jonge mensen kan
progressief verlopen, u kunt dus
snel achteruit gaan. Mensen in uw
omgeving zien dat u verandert,
maar mogelijk heeft u dit zelf niet
altijd in de gaten. Bij al deze zaken
heeft u hulp en begeleiding nodig.
Bij Vivent kunt u terecht voor alle
zorg die u nodig heeft. Vivent
heeft een ontmoetingsgroep voor
jonge mensen met dementie, een
steungroep voor mantelzorgers,
dagbehandeling en kleinschalig
wonen met specifieke zorg en
behandeling voor jonge mensen
met dementie, die niet meer thuis
kunnen wonen.
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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
in Vivent Mariaoord. 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. We zijn
gespecialiseerd in geriatrische
revalidatie en richten ons met
name op kwetsbare ouderen.
Revalidatieafdeling Heeseind
beschikt over een zogenaamd
therapeutisch leefklimaat. U wordt
zoveel mogelijk geprikkeld om
tijdens uw dagelijkse bezigheden
te trainen om uw zelfstandigheid,
zoveel mogelijk,
6

terug te krijgen. De afdeling
heeft zeven dagen per week
een paramedisch assistent
beschikbaar. Die geeft extra
therapie naast de reguliere
behandelingen, zodat u ook in
het weekend kunt oefenen. Zo
staat uw revalidatieproces nooit
stil. U wordt behandeld door
een multidisciplinair team van
behandelaars die samen werken
aan uw herstel. Kunt u wel weer
zelfstandig thuis wonen, maar
heeft u na het revalidatieproces
toch nog van diverse disciplines
behandeling nodig? Dan kan de
revalidatiebehandeling poliklinisch
voortgezet worden.

Vivent
Complexe neurologische
aandoeningen
Onder complexe aandoeningen
verstaan we ernstige lichamelijke
aandoeningen, waardoor u
voortdurende ondersteuning
nodig heeft bij uw persoonlijke
verzorging, mobiliteit en
zelfredzaamheid. We spreken
van neurologisch omdat deze
aandoeningen vaak veroorzaakt
worden door iets wat niet goed
functioneert in de hersenen, het
ruggenmerg of de zenuwen.
De lichamelijke aandoeningen
kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt
worden door een beroerte (CVA),
de ziekte van Parkinson, multiple
sclerose (MS), reuma, een andere
chronische ziekte of een ernstig
ongeval. Als u door uw lichamelijke
aandoening niet meer alles kunt
doen wat u zou willen en hulp
nodig heeft, dan kunt u terecht
bij Vivent. Wij bieden intensieve
verzorging en verpleging aan, bij u
thuis of in woonzorgcentrum Vivent
Mariaoord. Afhankelijk van wat
uw mogelijkheden zijn, kunt u in
aanmerking komen voor thuiszorg,
dagbehandeling of wonen in
één van onze kleinschalige
woningen. U wordt behandeld
door een specialistisch team van
behandelaars, verpleegkundigen
en verzorgenden.

Niet aangeboren hersenletsel
(NAH)
NAH is een verzamelnaam voor
verschillende uitingsvormen
van hersenletsel. Het kan gaan
om een plotselinge opgelopen
hersenaandoening, bijvoorbeeld
door een trauma, auto-ongeluk,
niet goed verlopen reanimatie of
een beroerte. Andere oorzaken
zijn multiple sclerose, de ziekte
van Parkinson en de ziekte van
Huntington. Als u of uw familielid
(blijvend) hersenletsel oploopt,
wordt uw leven ineens heel anders.
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Iemand met niet aangeboren
hersenletsel krijgt te maken
met ingrijpende veranderingen.
Hersenletsel heeft invloed op
de verschillende rollen die u
binnen de samenleving heeft.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan
uw gezin, uw werk en uw sociale
netwerk. Ineens lijkt het alsof
u aan de zijlijn staat. U moet
weer opnieuw beginnen. Daar
helpt Vivent u graag bij. Voor
mensen met NAH bieden wij een
logeermogelijkheid, zelfstandig
wonen, dagbehandeling,
verblijf en gespecialiseerde
behandelaars.

Onze woonzorgcentra
Vivent beschikt over vijf
woonzorgcentra, ieder met hun
eigen karakter en hun eigen
zorgaanbod.
Vivent Mariaoord in Rosmalen
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
biedt specialistische zorg voor
verschillende doelgroepen:
mensen met niet aangeboren
hersenletsel, jonge mensen met
dementie, mensen
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die moeten revalideren en mensen
met complexe neurologische
aandoeningen. Daarmee is Vivent
Mariaoord uniek in de regio.
Vivent Berlerode
Vivent Berlerode kenmerkt zich
door een dorpse, herkenbare
sfeer. Twee dingen staan daarbij
centraal: ontmoeting en beleving.
Vivent biedt hier thuiszorg,
dagbesteding, zorgappartementen
en kleinschalige woningen voor
mensen met dementie.
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
zo thuis mogelijk te maken.
Belevingsgerichte zorg en de
inrichting met leefcirkels vormen
belangrijke elementen van de zorg
op deze locatie. Het uitgangspunt
is dat Vivent Berlerode voor
iedereen die er woont en werkt
toegankelijk is dat bewoners zich
zo vrij mogelijk kunnen bewegen.

Vivent
Vivent De Hooghe Clock
Open en gastvrij. Een plek waar
iedereen welkom is. Dat is typisch
Vivent De Hooghe Clock. Wie
een dagje ouder wordt, vindt hier
een warm en vertrouwd thuis.
Maar Vivent De Hooghe Clock is
meer dan een woonzorgcentrum
alleen. Het is ook een plaats voor
ontspanning en ontmoeting. Een
plek waar iedereen uit de buurt
terecht kan, jong en oud. Voor
zorg, gezelligheid, informatie en
ondersteuning.
Vivent De Hooghe Clock heeft alles
onder één dak. Van thuiszorg tot
kleinschalig wonen.

Belevingsgerichte zorg en de
belevingstuin vormen belangrijke
elementen van de voorzieningen
bij Vivent Donkenhof. Vivent biedt
hier thuiszorg, dagbesteding,
kleinschalig wonen voor mensen
met dementie.
Vivent Hof van Hintham
Vivent Hof van Hintham bestaat
uit elf woningen aan het water Het
IJzeren Kind in de dorpse wijk
Hintham in ’s-Hertogenbosch.
Ontmoeten en leven zoals thuis
staan hier centraal.

Vivent Donkenhof
Vivent Donkenhof bestaat uit
vier woningen in het hart van
dementievriendelijk Den Dungen.
Aan de markt en naast de kerk,
zo dorps en thuis mogelijk.
Ontmoeting en participatie staan
hier centraal.
In het gebouw kunt u activiteiten
bijwonen, uw hobby uitoefenen,
eten, sporten, muziek maken,
gebruik maken van de bibliotheek
en het restaurant en nog veel meer.
U woont dus midden in de wijk en
neemt zoveel mogelijk deel aan de
maatschappij.
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Mensen met dementie, die in
Vivent Hof van Hintham midden
in de wijk wonen, zijn nog steeds
betrokken bij het wijkgebeuren.
De winkels zijn op loopafstand. In
het gebouw vindt u een kapper,
een huisarts, een tandarts,
fysiotherapie, ergotherapie en
het sociaal cultureel centrum De
Biechten met een Grand Café.De
zorg die Vivent Hof van Hintham
biedt is belevingsgericht. Vivent
biedt hier thuiszorg, dagbesteding
en kleinschalig wonen.

Thuiszorg
Vivent Thuiszorg biedt u verpleging,
verzorging en begeleiding aan
in de thuissituatie. Vivent heeft in
alle wijken in het werkgebied een
vast wijkteam dat de zorg verleent.
U weet dus altijd precies welke
thuiszorgmedewerkers in uw wijk
werkzaam zijn. 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, woningcorporaties of
welzijnsorganisaties binnen uw wijk.
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Wij bieden:
• Verpleging en verzorging: als
u zichzelf niet goed meer kunt
wassen of aan- en uitkleden
of moeite heeft met eten en
drinken, kan een verzorgende
u daarmee helpen. Ook
ondersteunt hij of zij u thuis bij
het aanbrengen van bijvoorbeeld
zwachtels, steunkousen,
incontinentiemateriaal, korset
of prothese en het verzorgen
van medicatie. Vivent heeft
wijkverpleegkundigen die
indicaties stellen en die tevens
gespecialiseerd zijn in
bijvoorbeeld wondverzorging.

•

Nachtzorg: het nachtteam
levert tussen 23.00 en 7.00
uur geplande en ongeplande
zorg, ook in de terminale
fase. Daarnaast kunnen zij
de opvolging verzorgen voor
professionele alarmering.

•

Verpleegkundig Thuiszorg
Technologie team (VTT team):
onze speciaal opgeleide
verpleegkundigen bieden 24
uur per dag speciale zorg die u
normaal alleen in het ziekenhuis
zou verwachten. Daarbij kunt u
denken aan bloedtransfusies,
katheters en maagsondes,
nierspoeling en infusietherapieën.
Het VTT team verpleegt baby's,
kinderen en volwassenen.

Vivent

•

Gespecialiseerd
verpleegkundigen:
verpleegkundigen met een
specialisatie in bepaalde
ziektebeelden, zoals astma
en COPD, dementie, kanker,
palliatieve zorg, diabetes, stomaen wondzorg en neurologie.

•

Gespecialiseerde
thuisbegeleiding: begeleiding
als u (tijdelijk) de greep op
de dagelijkse verzorging
van uw huishouden dreigt te
verliezen. Dit kan bijvoorbeeld
te maken hebben met
opvoedingsproblemen die u
boven het hoofd groeien, of met
psychische problemen.

Viventpas
Vivent Langer Thuis biedt diverse
producten en diensten om u zo
lang en zo zelfstandig mogelijk
thuis te laten wonen. Op een
manier waarmee u zo comfortabel
mogelijk uw leven kan blijven
leiden, zoals u gewend was.
Uiteraard met eigen regie om de
professionele zorgverlening zo
lang mogelijk uit te stellen en te
verminderen. Met de Viventpas
krijgt u korting bij organisaties,
diensten en producten die Vivent
Langer Thuis aanbiedt.
Kijk op
www.viventlangerthuis.nl voor
het actuele aanbod. Vivent doet er
alles aan om het aanbod steeds uit
te breiden. Voor slechts
€ 22,50 profiteert u met de
Viventpas een kalenderjaar lang
met uw hele huishouden van
diverse voordelen.
U kunt zich aanmelden via
088 - 163 70 00 of via
www.viventlangerthuis.nl.
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Dagbesteding
De dag op een leuke en zinvolle
manier doorkomen is voor iedereen
belangrijk. Als u ouder wordt, is
dat niet meer zo vanzelfsprekend.
U wordt hulpbehoevend, soms laat
uw geheugen u in de steek, het
gaat bewegen niet meer zo goed
en het onderhouden van sociale
contacten is moeilijker geworden.
Vivent biedt u dan Dagbesteding,
vijf dagen per week van 10.00
tot 16.00 uur op diverse locaties.
Tijdens deze dag verzorgen onze
professionals en vrijwilligers
een gevarieerd programma
in vier categorieën: bewegen,
geheugenfitness, sociale interactie
en creativiteit. Samen met de
zorgprofessional kiest u welke
activiteit bij u past. We kijken altijd
vanuit uw mogelijkheden, wensen
en behoeften. Wij helpen u om het
beste uit uw dag te halen in een
huiselijke, warme en prettige sfeer.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is er voor
iedereen die thuis wil blijven
wonen, maar wel behandeling
en begeleiding nodig heeft. Met
oefeningen en behandelingen
helpen wij u om uw mogelijkheden
en zelfstandigheid te herstellen
of te behouden. We kijken
vooral naar wat er nog wel kan.
Bij de dagbehandeling wordt u
begeleid door zorgprofessionals
en behandeld door een team van
specialisten. Denk hierbij aan een
specialist ouderengeneeskunde,
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fysiotherapeut, logopedist,
psycholoog, diëtist of
ergotherapeut. Naast de
behandelingen zijn er ook
activiteiten die zijn afgestemd op
uw behandeling. Op basis van
de intake of evaluatie kijken we
samen in welk deelprogramma
uw behandeling het beste tot
zijn recht komt. Tijdens het
ochtendprogramma neemt u
deel aan de behandeling in
één van deze groepen. De
behandeling 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.

Aanvragen van zorg
en meer informatie
Om in aanmerking te komen voor
zorg of ondersteuning heeft u
een indicatie nodig. Wilt u meer
informatie over de mogelijkheden
of wilt u zich aanmelden? Neemt u
dan contact op met 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 onze website
www.vivent.nl.
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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?
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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/kwaliteiten-verantwoorde-zorg/klachten/

Vivent
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Volg ons:

Heeft u vragen
over Vivent?
Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
T 088 - 163 70 00
E info@vivent.nl

www.vivent.nl
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