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Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
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h e t i m m e n da a l Loenenseweg 50, Beekbergen

Kijk online

Op atlant.nl/hetimmendaal.

Het Immendaal

Bereken online uw eigen bijdrage

Op hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.
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Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail ons gerust!

Het Immendaal

wonen met intensieve verzorging

Ieder mens een eigen zorgplan

Als u op Het Immendaal woont, krijgt u een multidisciplinair doordacht zorgplan.

Bij Atlant telt niet alleen wat u nodig heeft, maar juist ook wat u wilt. Ieder mens is
uniek. Via het cliëntportaal kunt u zelf uw eigen dossier in kijken.

Ligging

Overzicht van de zit-slaapkamers

Coolsingel is hier naar toe verhuisd. In een groene omgeving, tussen de hoge bomen,

				
zit-slaapkamers ruimte in m2 voor mensen met

Sinds mei 2018 is het prachtige terrein van Het Immendaal weer in gebruik, de afdeling
is naast het monumentale hoofdgebouw (oude sanatorium) een woonzorgconcept

voor 27 mensen met dementie. Het Immendaal is goed bereikbaar; het ligt vlakbij de A1
en A50 en buslijn 43 stopt (bijna) voor de deur.

Voor wie?

Mensen met dementie kunnen hier wonen in een rustige groene omgeving. 24/7 is
er begeleiding en verzorging met veel aandacht voor activiteiten en welzijn.

Wonen met intensieve en specialistische verzorging

Op Het Immendaal bieden we zorg, behandeling en begeleiding aan op basis van

de beste (wetenschappelijke) kennis. De specialistische begeleiding en verzorging is
afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Wonen in het groen

Bij Het Immendaal/Coolsingel kunt u optimaal genieten van de natuur in een

omgeving waar u maximale vrijheid heeft en toch veilig bent. De tuin is een beleefen beweegtuin met diverse paden waarin u geuren en kleuren ervaart, de kippen

en de schapen kunt tegenkomen en daarnaast gestimuleerd wordt om te blijven
bewegen.

De afdeling Coolsingel wordt vervangen door nieuwbouw. De beleving van natuur
en groene omgeving zijn een belangrijke factor in het realiseren van zinvolle

dagbesteding en is uitgangspunt in het ontwikkelen van deze nieuwbouwplannen.

Voorkant Atlantlocatie Het Immendaal ligt in een rustige en groene omgeving
Klep rechts Er is veel keus aan activiteiten; individueel of in groepsverband, binnen of buiten, net wat u wilt

zorgzwaartepakket

27 eenpersoons +/- 20 m2
dementie
zzp 5 en 7
					

prijsopbouw
Wlz + eigen
bijdrage

De zit-slaapkamers

Coolsingel heeft 27 kamers. Negentien kamers met een eigen badkamer en acht

kamersdelen de badkamer. Deze kamers hebben wel een eigen wastafel. Alle kamers
kijken uit op de mooie tuin en het mooie omliggende bos. Met een groepje huis

genoten deelt u een huiskamer met keuken. Een persoonlijk alarmsysteem, een tvtelefoon- en internetaansluiting zijn er ook beschikbaar voor u.

Activiteiten

Dagelijks zijn er allerlei activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Om uw geheugen te
trainen kunt u deelnemen aan geheugentherapie of herkennings- en concentratie-

spellen. Gezelligheid en reuring vindt u op de bingoavond, filmmiddag of disco. Ook
trekken we er regelmatig op uit: de afdeling organiseert met hulp van vrijwilligers

allerlei uitstapjes, zoals een bezoek aan de kinderboerderij of een ijsje halen bij IJstijd

in Beekbergen. De complete activiteitenagenda vindt u op het Infoscherm (in de hal of
via atlant.nl/infoschermcoolsingel).

Behandeling nodig?

U kunt, meestal in het gebouw zelf, langs de specialist ouderengeneeskunde, tandarts,
fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk
werker en de psycholoog. De pedicure komt ook regelmatig langs.

Links boven De (tijdelijke) woonvoorziening van afdeling Coolsingel ligt vlak naast het monumentale
hoofdgebouw (oude Sanatorium)
Links onder 24/7 is er begeleiding en verzorging met persoonlijke aandacht

