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Werken op het 
Dagactiviteitencentrum
Voor mensen met geronto-
psychiatrische problematiek 
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Iedereen mag hier zichzelf  
zijn. Hoe dat ook is. 
Als u het zwaar heeft met zowel  
lichamelijke als psychiatrische  
problemen kunnen wij u hele  
goede zorg bieden. Onze geronto
psychiatrische verpleeghuiszorg is  
speciaal voor u ontwikkeld. 

De mensen die hier wonen hebben stuk voor stuk geen 
makkelijke    weg bewandeld. Maar ze zijn hem wel gegaan. 
Hier krijgt u zorg, behandeling en ondersteuning bij  
angsten, depressies, waanideeën, schizofrenie, hersenletsel 
of spier   ziekte. Wij hebben veel ervaring en deskundigheid  
in huis. Al uw vragen kunt u ons stellen. Wij luisteren en  
hebben veel antwoorden.

 ‘Ik ben zoals ik ben. Ik kan niet meer alleen wonen. Dat is  
behoorlijk moeilijk te accepteren. Ik wil een leven zoals  
iedereen, zoals ik het ook eens had. Zelfstandig. Maar als ik  
alleen ben, raak ik in paniek. Ik ben vaak onzeker, ik wil  
niets verkeerd doen. Bij Atlant is er altijd iemand. Ze kennen 
me. Dat maakt me rustig, zo kan ik veel op eigen kracht doen.’

Ieder mens is uniek
z o n d e r  o b sta k e l s
 ‘Door mijn beweeglijkheid heb ik al behoorlijk wat gebroken. Ik krijg niet elke 
deur open. Het is gewoon te zwaar voor mij. Ik scheld wat af. En dan moet ik er 
nog met mijn rolstoel doorheen passen. Het is frustrerend. Al heb ik nu wel een 
certificaat gehaald voor mijn nieuwe e-rolstoel. Na maar een paar rijlessen kon 
ik het al. De deuren bij Atlant zijn geen probleem. Ze kennen mijn ziekte. En ook 
al ben ik ook veel depressief, hier maak ik een kans.’

r u st i g  t o t  j e z e l f  ko m e n
 ‘Ik heb vroeger in Amsterdam gewoond. Daar heb ik er een puinhoop van  
gemaakt. Nu woon ik op de Veluwe en ik vind het heerlijk. Wandelingen in het 
bos maken mij rustig. Kennelijk maak je dan een stofje aan waardoor je  
je gelukkig voelt. Ik weet dat deze plek een instelling is. Maar het is goed voor 
mij. Mijn werk is ook hier vlakbij. Overzichtelijk en genoeg te doen. Ik heb hier 
zelfs vrienden gemaakt. Nooit gedacht.’

3 voorkant De bosrijke omgeving vindt meneer heerlijk, het maakt hem rustig 
binnenzijde omslag Er wordt elke dag wel even ergens een dansje gemaakt rechts Er is altijd iemand in de buurt om even mee te praten 
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Zorg krijgen. Hoe werkt het?
Uw verwijzer meldt u aan en wij krijgen uw gegevens. Onze Opnamecommissie maakt 
de inschatting of wij u de juiste zorg kunnen bieden. Zo ja, dan melden wij dit en 
kunnen    u en uw verwijzer een besluit nemen. Als u wilt komen, zetten wij uw naam 
op de wachtlijst en u verhuist zodra het kan. Als u hier eenmaal woont overleggen wij 
met u en maken we samen een zorg-leef-plan. Daarin staat welke dagactiviteiten u 
gaat doen, welke vrijheid u aankunt en welke behandelingen en verzorging u krijgt. 

Indicatie V&V-ZZP 5
Voor verzorging, behandeling en begeleiding van mensen met een geronto-
psychiatrische zorgvraag is bij Atlant een indicatie V&V-ZZP 5 of hoger nodig.

Rondleiding 
U, of uw naasten kunnen een afspraak maken met de zorgconsulent voor een rond-
leiding op Marken Haven, uw mogelijke nieuwe woonplek. Wij laten u dan zien hoe u 
hier kunt wonen.

Verhuizen. U richt uw kamer in 
U richt uw woonruimte in zoals u wilt. Er is plek voor uw eigen meubels. De vloer-
bekleding, gordijnen, bed, nachtkastje en een kast zijn er al. Wij maken een afspraak 
met u voor het opnamemoment op uw nieuwe woonafdeling. En dan kunt u 
verhuizen   . 
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Wonen bij Atlant 
Precies de zorg die u nodig heeft 
Marken Haven is er voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek (combi natie 
van psychiatrische en lichamelijke problemen). Het woongebouw ligt mooi in het 
groen van Beekbergen. De specialistische verzorging en begeleiding is zorgvuldig  
afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. U woont hier zoveel mogelijk zelf standig,  
krijgt de zorg die u nodig heeft en een eigen dagprogramma.

Team met veel disciplines 
Wij werken samen in een hecht team. Daarin zitten onze verzorgende- en verplegende  
mensen, de activiteitenbegeleiders, onze artsen en de diverse therapeuten. Wij  
hebben bijvoorbeeld ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten,  
psychologen  , geestelijke verzorgers, maatschappelijk werkers en muziektherapeuten.  
Er is een mondzorgteam en wij hebben een specialist voor video interactie -
begeleiding.

Een thuis
Marken Haven heeft kleine woongroepen met aandacht voor gezelligheid én respect 
voor privacy. Net waar u behoefte aan heeft dus. 

Veilig. Open, besloten of gesloten
Wij letten op wie er naar buiten gaat. De locatie heeft een sluisdeur die opengaat  
voor wie dat wil maar hij blijft gesloten voor wie dat veiliger is. Ook kunnen mensen 
onder begeleiding naar buiten. Het buitenterrein is een rustige, omsloten omgeving. 
Hier hoeft u zich dus niet aan te passen. U mag zijn hoe u bent. 

Nieuwbouw
Marken Haven is een mooi nieuw woongebouw (geopend in 2022) waar 80 mensen 
met een gerontopsychiatrische zorgvraag wonen. Daarnaast wonen er, op een aparte 
afdeling, 20 mensen met het syndroom van Korsakov. Een plek om te zijn wie je bent, 
die het ontmoeten en ontspannen bevordert en die privacy, geborgenheid én veilig-
heid biedt.
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Dagprogramma 
 
Dagritme
Wij stellen met u en onze verschillende experts een gestructureerd dag-
programma voor u op, met voldoende beweging. U kunt actief zijn op tal van 
verschillende soorten werk, sport en recreatie. U kiest uit wat u wilt doen en 
wilt u iets dat er nog niet is, dan kijken wij of we dat kunnen regelen. 

Dagactiviteitencentrum
Op het terrein kunt u ook werken in ons Dagactiviteitencentrum – kortweg 
  ‘het DAC’. Er is een fietsenmakerij, een houtwerkplaats, een tuin- en plantenkas, 
montage- en emballage afdeling. En u kunt werken in de kantine. Maar we  
vragen u eerst wat u het liefste zou willen doen. Dat kan ook nog iets heel 
anders zijn. Dan kijken we of we dat mogelijk kunnen maken. Het DAC is vijf 
dagen per week geopend van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Activiteiten
In Marken Haven is veel te doen. Er zijn kookclubs, een zangkoor, filmmiddagen  
en allerlei muziek- en thema-avonden. Vier keer per week organiseert het 
activiteitenteam een groepsactiviteit. Voor de actuele activiteiten kijkt u op het 
Infoscherm op Marken Haven of online via atlant.nl/markenhaven. 

Performen, zingen en genieten tijdens een van de activteiten; Atlant Got Talent 
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Dit biedt Atlant mensen met 
een gerontopsychiatrische 
zorgvraag 
a n t w o o r d  o p  u w  v r a g e n
Bij ons kan iedereen vragen over de behandeling van psychiatrische en  
lichamelijke problemen stellen.

ko r t  v e r b l i j v e n
Op de afdeling Passage in Marken Haven kunnen mensen kort verblijven. Het 
is een speciale instroom-, observatie- en doorstroomafdeling. De afdeling heeft 
een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met gerontopsychiatrische 
problematiek (GP), met het syndroom van Korsakov of mensen met de ziekte 
van Huntington. Wij bieden ook hier zorg en structuur in een omgeving die wij 
als het nodig is, gesloten kunnen maken.

w o n e n  b i j  at l a n t 
In Marken Haven heeft u een eigen appartement met een badkamer, keuken-
blokje en een eigen balkon met zitbank. Daarnaast is er per groep van tien 
bewoners een gezamenlijke huiskamer met balkon. U krijgt specialistische zorg 
en de activiteiten overdag zijn speciaal op uw situatie en wensen uitgekozen. 
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Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties. 
Op locatie Marken Haven zijn wij gespecialiseerd in begeleiding en zorg voor 
mensen    met gerontopsychiatrische problematiek (GP). Daarnaast is er op Marken 
Haven een afdeling waar mensen met het syndroom van Korsakov wonen.

marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Vragen of meer informatie? Bel gerust, mail ons of bezoek onze website.
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Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
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