Verpleeghuis Marken Haven
De nieuwbouw

RUIMTE VOOR MEZELF
Met veel trots werken we aan een nieuwe woon- en leef
omgeving die straks ruimte geeft aan 100 bewoners. Een ruimte
om te zijn wie je bent, die het ontmoeten en ontspannen
bevordert en die privacy, geborgenheid én veiligheid biedt.
Aan de basis van onze visie op nieuwbouw staan onze
bewoners. Zij hebben aangegeven wat zij in hun leven
belangrijk vinden. Daarvan uitgaande is samen met de
medewerkers een programma van eisen ontwikkeld. En nu
naderen we inmiddels bijna het einde van de bouwfase.
RUIMTE VOOR ELKAAR
We creëren een prachtige woonomgeving met 10 huiskamers,
waarbij elk 10 appartementen horen. Als alles volgens planning
verloopt, verhuizen de eerste bewoners begin mei 2022 naar
hun nieuwe huis!

‘Ik ben zoals ik ben. Ik kan niet meer alleen wonen, dat is
behoorlijk zwaar om te accepteren. Ik wil een leven zoals
iedereen dat heeft, en zoals ik het ooit had, zelfstandig en in
een eigen huis. Met eigen spullen en een fijne buitenplek. En
omdat ik niet alleen kan zijn, is het goed dat er begeleiding is,
zichtbaar en onzichtbaar. Zodat ik veel op eigen kracht kan
doen. Dat geeft me mijn plek. Ik wil RUIMTE VOOR MEZELF.’

Marken Haven | de nieuwbouw
Wonen met intensieve verzorging
In het bos, één kilometer van Beekbergen, ligt verpleeghuis
Marken Haven. In Marken Haven is 24 uur per dag intensieve
zorg voorhanden, gericht op bewoners met Chronisch
Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV, ook wel
gerontopsychiatrie genoemd) en bewoners met het syndroom
van Korsakov.
In het nieuwe Marken Haven wonen straks 100 mensen; 80
bewoners van het huidige Marken Haven (CPV) en 20 bewoners
van het naastgelegen Markenhof (Korsakov). Het nieuwe
Marken Haven is een plek die gespecialiseerde zorg en
begeleiding biedt. Een plek om te zijn wie je bent, om elkaar te

ontmoeten en om te ontspannen, een ruimte die privacy,
geborgenheid én veiligheid biedt.
In het gebouw zijn er naast de appartementen, per groep van
tien bewoners, gezamenlijke huiskamers met balkon. Daarnaast
is er plek voor een activiteitenruimte, een ontmoetingsplek,
behandelruimtes zoals een oefenzaal voor fysiotherapie,
faciliteiten voor onder meer muziektherapie.
Ook is zorgtechnologie optimaal aanwezig. Het systeem helpt
bij het bieden van passende zorg. Dat ondersteunt het bieden
van een op maat ingerichte leefomgeving, die zoveel mogelijk
tegemoet komt aan de individuele behoeften en mogelijkheden
van bewoners.

Het appartement
Alle appartementen van Marken Haven hebben een eigen
badkamer, een naar eigen wens in te richten (kaal) keukenblok
en balkon met zitbank. Verder is het appartement voorzien van
een bed, nachtkastje en kledingkast.
Een persoonlijk alarmsysteem en (tegen betaling) een tvtelefoon- en internetaansluiting zijn er ook beschikbaar voor u.
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.

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 activiteitenteam met hulp
van vrijwilligers een groepsactiviteit.
Voor een overzicht van de actuele activiteiten kijkt u op het
digitale infoscherm in de centrale hal. Het infoscherm is ook
online te bekijken via atlant.nl/markenhaven.
Behandeling nodig?
U kunt, meestal in het gebouw zelf, langs de specialist
ouderengeneeskunde, tandarts, fysiotherapeut, logopedist,
ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk
werker en de psycholoog.
Expertise
Atlant wil zich ontwikkelen tot expertisecentrum CPV
(gerontopsychiatrie) en Korsakov. Bij Marken Haven bieden we
de zorg, behandeling en begeleiding aan op basis van de beste
(wetenschappelijke) kennis. Atlant wil investeren in het
bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom de zorg aan deze
mensen door het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.
Bezoekers
Voor bezoekers is er altijd (gratis) koffie en thee aanwezig. Er is
voldoende ruimte om samen te zijn, bijvoorbeeld in het
restaurant, de huiskamer of rustig op de eigen kamer. Bij mooi
weer kunt u lekker in de besloten binnentuin of het balkon bij
het appartement of de huiskamer zitten of een wandelingetje

maken in het omliggende bos. Bezoek kan de auto vooralsnog
parkeren op de grote parkeerplaats. Borden wijzen u de weg.
Passage
In Marken Haven is ook afdeling Passage gevestigd, een unieke
instroom-, doorstroom-, observatie en diagnostiekafdeling
binnen Atlant voor drie specifieke doelgroepen; Huntington,
Korsakov en CPV. Mensen verblijven hier tijdelijk, bijvoorbeeld
als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Of om via
observatie te onderzoeken welke zorgbehoefte er is en welke
woonsetting geschikt zou kunnen zijn.

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
9 MARKEN HAVEN, Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen
Contact
Marken Haven is te bereiken via:
Telefoon: (055) 529 50 00
Email: receptie.markenhaven@atlant.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Bel of mail ons gerust!
055 506 74 56 | info@atlant.nl | www.atlant.nl

