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Marken Haven

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Kijk online 
Op atlant.nl/marken-haven.
Bereken online uw eigen bijdrage
Op hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail ons gerust!
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Marken Haven
wonen met intensieve verzorging

Ligging
Marken Haven ligt fraai in de bossen op één kilometer van Beekbergen. De groene 
omgeving biedt rust. In de winter geniet u van de besneeuwde bossen, in lente, zomer 
en herfst maakt u er heerlijke wandelingen. Marken Haven ligt vlakbij de A1 en A50  
en is dus goed bereikbaar.

Wonen met intensieve en specialistische verzorging
In de warme sfeer van Marken Haven voelen mensen zich snel thuis. In kleine  
afdelingen met in totaal 80 zit-slaapkamers bieden wij intensieve, liefdevolle  
verzorging en begeleiding aan. 

Voor wie?
Mensen die Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) nodig hebben kunnen 
wonen op Marken Haven. De zorgterm ‘CPV’ is een psychiatrisch ziektebeeld,  
gecombineerd met behoefte aan verpleeghuiszorg. 

Kort verblijven
Ook heeft Marken Haven ‘Passage’, een afdeling waar mensen kort verblijven. Het is 
een speciale instroom-, observatie- en doorstroomafdeling van Atlant. 

Elke mens een eigen zorgplan
Als u op Marken Haven woont, krijgt u een multidisciplinair doordacht zorgplan.  
Bij Atlant telt niet alleen wat u nodig heeft, maar ook wat u wilt. De medisch  
specialisten en behandelaars van Atlant kunnen samen goed uw wensen vaststellen. 
Ieder mens is uniek. Bij ons is daar alle aandacht voor.

Overzicht van de zit-slaapkamers
    zorgzwaarte- 
zit-slaapkamers ruimte in m2 voor mensen met pakket prijsopbouw

80 eenpersoons 20 m2 CPV-vraag zzp 5  Wlz + eigen 
    en hoger  bijdrage

De zit-slaapkamers
Alle kamers van Marken Haven hebben een eigen wastafel. De ruime badkamer deelt 
u met één huisgenoot. Een persoonlijk alarmsysteem, een tv- telefoon- en internet-
aansluiting zijn er ook beschikbaar voor u. 

Behandelingen
U kunt in het gebouw langs de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, 
logopedist, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker, psycho 
motore therapeut en de psycholoog. 

Activiteiten
Op Marken Haven is veel te doen. Er zijn kookclubs, een zangkoor, filmmiddagen en 
allerlei muziek- en thema-avonden. Twee keer per week organiseert het activiteiten-
team met hulp van vrijwilligers een groepsactiviteit.
Voor een overzicht van de actuele activiteiten kijkt u op het digitale infoscherm op de 
afdeling. Het infoscherm is ook online te bekijken via atlant.nl/markenhaven.

Services 
Naast de intensieve 24-uursverzorging, biedt Marken Haven services zoals begeleiding 
bij een bezoek aan een specialist of extra zorg. Maar ook de kapper komt iedere week, 
net als de pedicure. Het restaurant van Markenhof op hetzelfde terrein is dagelijks 
voor u en uw bezoek open. Op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur en in het weekend 
van 10.00 tot 16.30 uur.

Links boven In uw kamer is uiteraard ook plek voor eigen spulletjes 
Links onder Er is veel keus aan activiteiten; individueel of in groepsverband, binnen of buiten, net wat u wilt 

Voorkant Atlantlocatie Marken Haven ligt in een rustige en groene omgeving
Klep rechts Een kopje koffie of activiteit; het kan allemaal in de gezellige recreatieruimte van Marken Haven


