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Een rustige plek in een bosrijke omgeving
Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van
Beekbergen. De dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder
rustige plek, waar u ook een heerlijke boswandeling kunt maken.
De dagbehandeling van Markenhof ontlast de mantelzorg waardoor
u langer thuis kunt blijven wonen.
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Verpleeghuis Markenhof biedt een thuis voor bewoners die lijden aan het syndroom van Korsakov en
die niet meer in het eigen huis kunnen wonen. Zoekt u een nieuw thuis waar regelmatig activiteiten
worden georganiseerd? Is duidelijke structuur belangrijk voor u? Geeft u graag zelf aan wat u nodig
hebt? U vindt in Markenhof wonen, welzijn en persoonlijke zorg onder één dak.

Welkom bij Markenhof
Over Atlant

Wat biedt Markenhof u?

Atlant Zorggroep in Apeldoorn en Beekbergen

Rondom het verpleeghuis ligt een parkachtige

biedt vanuit acht locaties unieke zorg voor unieke

tuin waar u, samen met uw bezoek, een heerlijke

mensen. Als zorggroep zien wij toe op wonen,

wandeling kunt maken. Daarnaast kunt u bij

welzijn en zorg. Vanuit onze locaties bieden we

ontmoetingsplaats ’t Trefpunt’ een gezelschapsspel

thuiszorg, zorg in één van de Atlanthuizen en

doen met medebewoners of genieten van een

specialistische zorg voor mensen met dementie.

lekker kopje koffie. In het restaurant kunt u een
maaltijd nuttigen. Iedere week is er bij Markenhof

Wij behandelen en begeleiden mensen met de

een kapper aanwezig en op de begane grond

ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov

vindt u een winkeltje, dat van maandag tot en

en Dubbelproblematiek. Deze laatstgenoemde is

met zaterdag is geopend.

een combinatie van psychiatrische ziektebeelden
en een intensieve zorgbehoefte. Ons uitgangspunt
is dat geen mens hetzelfde is wanneer het om de

Voorzieningen

vraag naar zorg gaat. Bovendien begeleiden we ook

• Volop activiteiten, zoals een jaarlijks uitje

de familieleden van onze cliënten. Atlant helpt, of
het nu om uzelf of om een ander gaat.

en een wekelijks zanguurtje
• Ons restaurant is dagelijks geopend
• Kapper, pedicure en internetcafé

Topcare specialisten

• Faciliteiten voor geestelijke zorg

Vijf zorgorganisaties, waaronder Atlant Zorggroep,
hebben de stichting Topcare in het leven geroepen.
Het doel van deze stichting is de zorg en behandeling van chronisch zieken te verbeteren met
behulp van praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek. Dit verhoogt de kwaliteit van verblijf
in verpleeghuizen aanzienlijk. Topcare maakt
het verschil tussen ‘gewone zorg’ en ‘topzorg’ in
verpleeghuizen. Atlant heeft twee doelgroepen
voor Topcare: cliënten met het syndroom van
Korsakov en de ziekte van Huntington.
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Welke werkzaamheden biedt
het dagactiviteitencentrum?
Het dagactiviteitencentrum biedt bewoners van Markenhof een zinvolle
en gestructureerde dagbesteding. Bewoners gaan dagelijks aan de slag
bij de kaarsenmakerij, zeepmakerij, fietsenmakerij, tuin- en plantenkas
en de houtwerkplaats.
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Kamers
Markenhof bestaat uit een hoofdgebouw met

Dagactiviteitencentrum
en Activiteitenplein

daaromheen de vijf Marken. Dit maakt dat er

Een groot deel van de bewoners gaat dagelijks naar

in een groot verpleeghuis toch een rustige en

het Dagactiviteitencentrum (DAC) van Markenhof

gemoedelijke sfeer is. Alle kamers zijn voorzien

voor een zinvolle dagbesteding, met als boventoon

van een eigen toilet en badkamer en hebben tegen

werken. U werkt daar in de fietsenmakerij, de kas,

betaling een TV-, internet- en telefoonaansluiting.

de houtwerkplaats of u doet inpakwerk.

Een persoonlijk alarmsysteem is ook aanwezig. Om
echt persoonlijke zorg te bieden, wonen de

Wanneer u niet voor het DAC kiest, kunt u bij het

bewoners in groepen van zeven of acht personen.

Activiteitenplein als dagbesteding kiezen uit veel

Samen vormen zij een huishouden en delen zij een

activiteiten. Van kleigroep/creagroep tot koken,

huiskamer en keuken.

groen, muziek, ‘fit terwijl u zit’ en fitness. In uw
vrije tijd (meestal ‘s avonds) kunt u biljarten,

Dagbehandeling

een kaartje leggen, darten of tafeltennissen.
Bovendien worden er regelmatig optredens en

De dagbehandeling van Markenhof is gericht op

filmavonden georganiseerd. Wanneer u van zingen

een aantal specifieke doelgroepen. Mensen met de

houdt is deelname aan het koor van Markenhof

ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov

zeker aan te raden.

of niet aangeboren hersenletsel kunnen er vijf
dagen per week terecht. Cliënten die nog thuis
wonen, krijgen professionele ondersteuning en

Zorgafspraak

bezoeken een aantal dagen per week de

In Markenhof stemmen wij de zorgafspraken af op

dagbehandeling. De dagbehandeling gaat uit van

uw wensen. Samen met uw contactpersoon binnen

de mogelijkheden van de cliënt. De medewerkers

Atlant worden deze afspraken twee keer per jaar

begeleiden en behandelen mensen zodat ze zo

met u besproken, waar nodig bijgesteld en

lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dankzij

vastgelegd in een zorgplan. Bij dit gesprek mag

de dagbehandeling worden de sociale contacten

altijd een familielid of andere vertegenwoordiger

en het zelfvertrouwen van cliënten vergroot.

aanwezig zijn.

Daarnaast biedt de dagbehandeling ondersteuning
aan mantelzorgers.
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Waar kan ik terecht met mijn levensvragen?
Een keer in de twee weken kunt u op vrijdagmorgen deelnemen aan een
gespreksgroep. U bespreekt dan vragen die opkomen uit het leven van alledag.
Op de andere vrijdagmorgen is er een ‘bezinningsuur’. Hier kunt u met elkaar
praten, luisteren naar een verhaal, bidden en bekende geestelijke liederen zingen.
Als bewoner van Markenhof bent u in de gelegenheid de kerkdiensten in verpleeghuis
Marken Haven te bezoeken. Dit verpleeghuis ligt op loopafstand van Markenhof.
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Wat is er geregeld
omtrent veiligheid?
Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat u veilig kunt wonen.
Markenhof heeft daarom alle noodzakelijke
veiligheidsvoorzieningen: brandmeldinstallaties,
rookmelders, brandinstructies en aanduidingen
van vluchtwegen. Verder is er uiteraard een
ontruimingsplan, zijn er afspraken gemaakt met
de brandweer en is een aantal medewerkers
geschoold als bedrijfshulpverlener. Zo gaat er
bij calamiteiten geen kostbare tijd verloren.

Wij bieden
• Een veilige woonomgeving
• Gekwalificeerd personeel
• Volop ruimte voor eigen inbreng
mede dankzij de cliëntenraad
• Onafhankelijk advies en een luisterend
oor van onze klachtenfunctionaris

“In het dagactiviteitencentrum repareer
ik fietsen voor klanten van buiten Atlant en
voor het personeel. Als het nodig is, haal ik
fietsen van boven tot onder uit elkaar en zet

Aanmelden

ze weer in elkaar. Of ik er plezier in heb?
Ik krijg daar alle vrijheid, ben een beetje

Denkt u erover om te gaan wonen in verpleeghuis

eigen baas. Het geeft enorm veel voldoening

Markenhof en wilt u weten hoe de aanmeldings-

als een klant tevreden wegfietst.”

procedure in zijn werk gaat? Neem dan contact op
met een van de medewerkers van Bureau Zorgentree.

Meneer Jansen van de Kamp,
bewoner Markenhof

Contact
Wilt u direct contact met een medewerker om
uw situatie te bespreken? Bent u benieuwd of
er een wachtlijst is? Wilt u gebruik gaan maken
van Atlant Zorg Thuis of een rondleiding maken
door locatie Markenhof? Neem contact op met
Bureau Zorgentree via (055) 506 74 56 of
bureauzorgentree@atlant.nl.
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