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Onze locaties

De Hessegracht
Coehoornsingel 3-5, 6981 KE  Doesburg
 
St. Elisabeth
Kloosterstraat 17, 6981 CC Doesburg

Tertzio
Bachstraat 29, 6661 CP Elst

Rhederhof
Worth Rhedenseweg 45, 6991 DV Rheden

De Boomgaard
Massenweg 108a, 6991 CT Rheden

Regina Pacis
Velperweg 158, 6824 MD Arnhem
 

Kastanjehof
Kastanjehof 2, 6883 JR Velp

Beverode
Admiraal Helfrichlaan 12, 6952 GG Dieren

De Oude Plataan
Zutphensestraatweg 5, 6953 CG Dieren

 
Hofstaete

Harderwijkerweg 1a, 6952 AA Dieren
 

Intermezzo
Harderwijkerweg 1, 6952 AA Dieren

 
Attent Zorg Thuis

Alle regio’s



‘De meeste mensen willen zo lang mogelijk 
           zelfstandig leven en wonen. Het liefst in hun eigen huis, 
met hun dierbaren en in een vertrouwde omgeving. 
      Attent Zorg en Behandeling begrijpt dat en denkt met u mee.’



Onder “succesvol ouder worden” verstaat Attent Zorg en Behandeling*  
het tijdig en adequaat omgaan met veranderingen die vaak samengaan 
met het ouder worden. Als het veranderingen betreft op het gebied van  
gezondheid en welzijn, kan Attent u helpen daar tijdig op in te spelen.  
Het behouden dan wel optimaliseren van kwaliteit van leven is daarbij  
steeds ons uitgangspunt. Uw mogelijkheden en behoeften staan centraal.  
De medewerkers van Attent doen dat op een professionele en betrokken  
manier met oog en respect voor uw wensen. Dit hebben wij vertaald 
naar de kernwaarden waar wij voor staan: Gastvrij, Respect, Integer en  
Professioneel (GRIP). GRIP op de toekomst, uw toekomst!

De meeste mensen, en dus ook ouderen, willen zo lang mogelijk  
zelfstandig leven en wonen. Het liefst in hun eigen huis, met hun  
dierbaren en in een vertrouwde omgeving. Mensen die een beroep 
doen op onze zorg en behandeling mogen er op rekenen dat we flexibel  
inspelen op deze wens. Daarbij wordt steeds gezocht naar oplossingen  
op maat. Bij u thuis of, als dat om wat voor reden dan ook toch niet mogelijk 
is, in één van onze zorglocaties. Wij zetten ons in om omstandigheden  
te creëren waarin u zich thuis kunt (blijven) voelen.

We bieden 24 uur per etmaal verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding 
aan volwassenen, ongeacht waar mensen wonen.

Mevrouw drs. J.S. Siraa
Raad van Bestuur

* Attent Zorg en Behandeling wordt hierna Attent genoemd.

Succesvol ouder worden

‘Het behouden dan 
wel optimaliseren 
van kwaliteit van 
leven is steeds ons 
uitgangspunt.’



Thuis wonen met hulp of zorg
U wilt het liefste in uw eigen huis blijven. Als u dat (even) niet meer redt,  
is het fijn om hulp te krijgen. Hebt u verzorging, begeleiding of behandeling 
nodig? Attent Zorg Thuis, de thuiszorgorganisatie van Attent, biedt de 
helpende hand: professionele ondersteuning bij die zorg en behandeling 
die u nodig hebt. Om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van  
onze cliënten werken bij ons gekwalificeerde medewerkers die we flexibel  
kunnen inzetten. 

Dagbehandeling
Als u zelfstandig woont, maar speciale zorg nodig heeft die moeilijk  
bij u thuis geboden kan worden, dan kunt u gebruik maken van onze  
dagbehandeling. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis voor een  
vervolgbehandeling. Of als u naar mogelijkheden zoekt om meer structuur 
aan te brengen in uw dag. Dagbehandeling is op meerdere locaties van 
Attent mogelijk.

Zorg en Behandeling 

Wonen
Voor bijna iedereen is zo lang mogelijk thuis blijven wonen belangrijk.  
Maar als u niet meer thuis kunt wonen, bijvoorbeeld omdat u veel zorg, 
begeleiding of behandeling nodig hebt, dan kunt u op één van onze  
zorglocaties terecht. U woont daar in een eigen kamer en krijgt de zorg, 
begeleiding en behandeling die u nodig hebt.
In deze brochure is een overzicht van onze zorglocaties opgenomen.

Kortdurend verblijf
Moet u revalideren na een operatie in het ziekenhuis of nadat u bijvoor-
beeld een herseninfarct hebt doorgemaakt? Heeft u behoefte aan een  
tijdelijke beschermde woonomgeving waar permanent zorg en begeleiding 
aanwezig is? Of is het om een andere reden noodzakelijk dat er permanent 
verzorgenden, verpleegkundigen en/of behandelaars beschikbaar zijn?  
Attent biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijke opname. De mogelijk- 
heden verschillen per locatie. Onze medewerkers van het Attentiepunt 
kunnen u precies vertellen waar u in uw situatie het beste terecht kunt.

Vol in het leven
Als u verblijft in één van onze locaties, kunt u gebruik maken van diverse 
voorzieningen. Zo zijn er locaties waar u in de bibliotheek rustig de krant 
kunt lezen of boeken en muziek kunt lenen. De grotere locaties  
beschikken over een restaurant, waar u niet alleen uw maaltijd kunt  
gebruiken, maar ook met bezoek een kopje koffie kunt drinken. De meeste 
van onze zorglocaties beschikken over een internetcafé, waar u gebruik 
kunt maken van internet. Wilt u een kerkdienst bezoeken? Dan bent u  
van harte welkom, welke geloofsovertuiging u ook hebt. Er worden tal  
van recreatieve activiteiten georganiseerd, waar u, als u daar zin in heeft, 
aan deel kunt nemen. 

Professioneel en betrokken
Bij Attent spannen ongeveer 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers zich  
in om, aan meer dan 1.200 cliënten, zoveel mogelijk maatwerk te leveren, 
met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen op een 
manier die bij de individuele situatie van de cliënt past.
U bent onze klant en de medewerkers zijn kwalitatief hoogwaardige  
dienstverleners. Kwaliteit, variatie in aanbod, respectvolle bejegening en 
flexibiliteit kenmerken onze werkwijze. Attent verbetert continu de kwaliteit 
van de dienstverlening en zorgt voor voldoende en kwalitatief geschikt  
personeel en een gezonde bedrijfsvoering. 

Bij Attent kunt u een beroep doen op een compleet team van medewerkers 
zoals verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, huishoudelijke medewerkers, 
medewerkers dagbesteding, maatschappelijk werkers, psychologen.
Ook kunt u terecht bij onze diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut en  
logopedist. De medewerkers zijn op alle locaties even betrokken en staan 
dag en nacht voor u klaar. Zo houden we zorg bereikbaar en toegankelijk 
voor iedereen. Zij geven u alle zorg, begeleiding en behandeling die nodig 
is om zo zelfstandig mogelijk te blijven. 

Sfeer
Bij de meeste locaties kunt u gewoon even binnen lopen om de sfeer te 
proeven. In deze brochure zijn de locaties kort beschreven. Wilt u één  
van de kleinere locaties bezoeken, dan kunt u vooraf even contact opnemen. 
Adressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze brochure. 

‘Attent verbetert  
continu de  
kwaliteit van  
de dienstverlening, 
zorgt voor voldoende 
en kwalitatief  
geschikt personeel  
en een gezonde  
bedrijfsvoering.‘

‘Onze medewerkers  
van het Attentiepunt 

kunnen u precies  
vertellen waar  

u in uw situatie het  
best terecht kunt.’



Uw mening telt
Wij doen er alles aan om onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen 
op uw wensen. We houden daarbij ook rekening met de indicatie op basis 
waarvan u gebruik maakt van onze diensten. Daarom overleggen we met 
u over de wijze waarop de diensten worden verleend. En natuurlijk willen 
we weten of u tevreden bent. Wij praten daar met u over in de gesprekken  
die we met u hebben over uw zorgleefplan. Daarnaast organiseren we 
iedere twee jaar een cliënt-tevredenheidsonderzoek. We willen graag 
weten wat u van onze zorg en dienstverlening vindt  en zijn  benieuwd naar 
zaken die verbetering behoeven.  De belangen van onze cliënten worden 
ook behartigd door de cliëntenraden. De cliëntenraden hebben invloed  
op ons beleid.

Ondanks de positieve inzet van alle medewerkers van Attent gaat 
er ook wel eens iets mis. Wij nemen uw eventuele klachten serieus.  
We proberen ze niet alleen op te lossen, maar willen ook altijd leren van 
onze fouten. Ook op die manier houden wij rekening met uw mening en zijn  
we steeds bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

Advies op maat
Attent heeft een eigen klantenservice. De cliëntadviseurs en de mede- 
werkers van het Attentiepunt regelen alle zaken op het gebied van  
zorg- en dienstverlening voor mensen met of zonder indicatie. Dit 
geldt zowel voor thuiszorg  als voor verblijf in een van de locaties. De  
cliëntadviseurs en de medewerkers van het Attentiepunt kunnen u  
informeren over de mogelijkheden voor u. Zij hebben overzicht waar 
zorg ingezet kan worden. Uw wens staat hierbij voorop. Ook kunnen de  
medewerkers u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een indicatie  
en het regelen van de door u gewenste zorg en behandeling. Zij zijn niet  
alleen op de hoogte van de mogelijkheden die Attent u kan bieden. Zij  
zijn ook goed geïnformeerd over nagenoeg alle mogelijkheden op het  
gebied van wonen, zorg en behandeling in de regio.

Het Attentiepunt is te bereiken via het 
gratis telefoonnummer 0800 288 36 89 
en via mail attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl

‘Onze medewerkers 
zijn niet alleen op 
de hoogte van de 

mogelijkheden die 
Attent u kan bieden. 

Zij zijn ook goed 
geïnformeerd over 

nagenoeg alle 
mogelijkheden op 

het gebied van wonen, 
zorg en behandeling 

in de regio.’

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
bij Attent Zorg en Behandeling?

Kijk dan op onze website 
www.attentzorgenbehandeling.nl
Of neem contact op met ons Attentiepunt.
Telefoon: 0800 288 36 89
Mail: attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl



Onze locaties 

Regina Pacis - Arnhem
Regina Pacis ligt aan het monumentale 
landgoed Sacre Coeur. Cliënten die niet 
meer zelfstandig thuis kunnen wonen 
en een intensieve zorg- en behande-
lingsvraag hebben, kunnen hier terecht. 
Ook cliënten die in een revalidatie- dan 
wel in een hersteltraject zitten, vinden 
in Regina Pacis de perfecte omgeving. 
Regina Pacis heeft tevens een hospice 
voor hoog complexe palliatieve zorg.

Hofstaete - Dieren
Hofstaete is goed bereikbaar met  
openbaar vervoer (treinstation op twee  
minuten loopafstand) en ligt naast  
het mooie Landgoed Hof in Dieren.
Hofstaete is een regionaal centrum  
voor beschermd wonen, met zorg en 
behandeling. Hier wonen cliënten op 
leeftijd met specifieke zorgvragen op het 
gebied van psychogeriatrie en gedrag of 
gerontopsychiatrie en structuur. 
Hofstaete biedt een beschermd thuis 
met hoogwaardige, specifieke zorg,  
behandeling en begeleiding. De locatie 
is geheel gelijkvloers, beschikt over een- 
persoonskamers en een binnentuin.

Kastanjehof - Velp
In Kastanjehof kunnen cliënten, ondanks 
een intensieve behoefte aan zorg en 
behandeling, zo gewoon mogelijk in 
een aangename omgeving verblijven. 
Kastanjehof is geschikt voor cliënten 
met psychogeriatrische problemen 
maar evengoed geschikt voor cliënten 
met sterke lichamelijke beperkingen. 
In een  sfeervolle ambiance worden 
cliënten op een gastvrije wijze geholpen 
zich thuis te laten voelen.

Beverode - Dieren
Beverode bevindt zich in de bosrijke  
omgeving van Dieren. Cliënten wonen 
hier zelfstandig, terwijl ze de zorg en 
ondersteuning ontvangen die nodig 
is. Naast afdelingen voor somatische 
cliënten, zijn er in Beverode afdelingen 
voor cliënten met oriëntatieproblemen 
of dementie. Binnen de locatie heerst 
een informele sfeer en is er gelegenheid 
om anderen te ontmoeten tijdens de 
activiteiten die worden georganiseerd. 
Beverode beschikt over een- en twee-
persoonsappartementen.

Tertzio - Elst
Niet ver van het gezellige centrum van 
Elst kunnen ouderen, die intensieve 
zorg en behandeling nodig hebben, 
terecht bij Tertzio. Ouderen met di-
verse uiteenlopende problematiek die 
het zelfstandig wonen bemoeilijken, 
zijn hier op de juiste plek. Bij Tertzio  
behoudt men de regie over het eigen  
leven; de wijze van leven die men 
gewend is, kan worden voortgezet.

De Oude Plataan - Dieren
Midden in het oude deel van Dieren ligt 
De Oude Plataan. Cliënten wonen hier 
zo lang mogelijk zelfstandig, terwijl zij 
de zorg en ondersteuning ontvangen 
die nodig is. De Oude Plataan heeft een 
dagbestedingsproject. De Oude Plataan 
is een gezellige, overzichtelijke locatie, 
waar de cliënt zich snel zal thuis voelen. 
De locatie beschikt over eenpersoons- 
appartementen, is ingericht met frisse 
kleuren en heeft een eigentijdse 
uitstraling.

Intermezzo - Dieren
Intermezzo is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer (treinstation op twee 
minuten loopafstand) en ligt naast het 
Landgoed Hof in Dieren. Intermezzo is 
een regionaal centrum voor preventie, 
revalidatie en kortdurend verblijf dat 
cliënten op leeftijd ondersteunt. Het 
gaat hierbij om tijdelijke hoogwaardige 
zorg, behandeling en verblijf om te  
revalideren of ter afwachting van een 
definitieve (woon)plek elders. Ook kan 
er bij crisissituaties of ter ontlasting 
van de thuissituatie, enkele dagen en/
of nachten per week - tijdelijk - in het  
centrum worden verbleven. Het centrum 
beschikt over eenpersoonskamers en 
voldoende algemene ruimtes, zoals het 
restaurant.

De Boomgaard - Rheden
De Boomgaard, gelegen aan de voet 
van de Posbank, is een kleinschalige 
woonvoorziening die volledig ingericht is 
voor en toegerust is op cliënten met 
oriëntatieproblemen of dementie. 
Cliënten in De Boomgaard beschik-
ken over een eenpersoons kamer en 
wonen in kleine groepen. Er heerst 
een informele huiselijke sfeer waarin 
cliënten zoveel mogelijk in staat worden 
gesteld hun leven in te vullen zoals zij 
dat wensen.

St. Elisabeth - Doesburg
St. Elisabeth is gevestigd in het hart  
van het historische centrum van 
Doesburg en was tot 2015 een klein 
verzorgingshuis. Winkels, voorzieningen 
en openbaar vervoer zijn bijzonder  
goed bereikbaar. De locatie biedt, na 
haar verbouwing medio 2016, ruimte 
aan vier woongroepen voor psycho- 
geriatrische cliënten en een woongroep 
voor somatische cliënten. St. Elisabeth 
kenmerkt zich vanwege de kleinschalig-
heid door een intieme en ongedwongen 
sfeer. Alle cliënten beschikken over een 
eigen kamer met sanitair en huiskamers 
om gezamenlijk te verblijven.

Attent Service Centrum - De Steeg
Hoofdstraat 8, 6994 AE De Steeg
Telefoon: 026 - 497 40 01

Rhederhof - Rheden
Rhederhof ligt aan de rand van de  
Posbank, dicht bij het centrum van het 
dorp. In Rhederhof wonen cliënten zo 
lang mogelijk zelfstandig, terwijl ze de 
zorg en ondersteuning ontvangen die 
nodig is. Het is een open huis met een 
warme, informele sfeer. Rhederhof be-
schikt over eenpersoonsappartementen.

De Hessegracht - Doesburg
In de mooie Hanzestad Doesburg, is de 
Hessegracht gevestigd. De Hessegracht 
is een kleinschalige woonvoorziening 
voor cliënten met oriëntatieproblemen 
of dementie. De Hessegracht biedt een 
beschermde omgeving waar cliënten 
zich veilig kunnen voelen. De locatie is 
uniek. Het eiland waar De Hessegracht 
op gevestigd is, deed vroeger dienst als 
Ravelijn met verdedigingswallen. Alle 
cliënten beschikken er over een eigen 
kamer op de begane grond en wonen 
in kleine groepen.


