
Algemene informatie

Ouder worden 
doe je samen
Onze locaties en contactgegevens

Op onze website vindt u meer informatie: 
www.vivantes.nl
Postadres Vivantes: 
Postbus 650,  6160 AR Geleen
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FRANCISCUS
Om de Toren 1  |  6191 KZ Beek
T: 046 820 08 40  |  E: franciscus@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG met behandeling.
Verpleeghuiszorg met behandeling voor ouder 
wordende cliënten met een verstandelijke beperking.
• 31 appartementen intramuraal
• 125 zorgwoningen (excl. Hertenwei), inc. 3 ELV

OUD GELEEN
Peschstraat 2  |  6166 CT Geleen
T: 046 820 08 80  |  E: oudgeleen@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG, met en zonder behandeling.
Verpleeghuiszorg Somatiek, zonder behandeling.
• 69 appartementen intramuraal
• 23 zorgwoningen

LA FAMILLE
Aelserhof 51  |  6181 LB Elsloo
T: 046 820 08 50
E: lafamille@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG en Somatiek met 
behandeling
• 48 appartementen intramuraal
• 18 zorgwoningen

URMONDERHOF
Urmonderhof 1  |  6129 PB Urmond
T: 046 820 08 90
E: urmonderhof@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG en Somatiek, 
met en zonder behandeling
• 39 appartementen intramuraal
• 30 zorgwoningen

MOUTHEUVEL
Heerstraat Centrum 45  |  6171 HS Stein
T: 046 820 08 60  |  E: moutheuvel@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG, zonder behandeling.
Verpleeghuiszorg Somatiek, met en zonder 
behandeling.
• 57 appartementen intramuraal
• 102 zorgwoningen, inclusief 1 ELV

FRANCISCUS
Om de Toren 1  |  6191 KZ Beek
T: 046 820 08 40  |  E: franciscus@vivantes.nl

Wijksteunpunt, dagverzorging, maaltijdvoorziening, 
activiteiten, beweegtuin, juridisch spreekuur, informatie 
en advies Vivantes, Partners in Welzijn, gemeente Beek, 
Bureau Slachtofferhulp.OLYMPIASTAETE 

i.s.m. met LEVANTOGROEP
Olympiastaete 1  |  6162 EE Geleen
T: 046 820 08 70  |  E: olympiastaete@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg zonder behandeling voor cliënten 
met zorgvraag op psychisch- en somatisch gebied.
• 44 appartementen intramuraal
• 52 zorgwoningen (incl. prof. Oudflat)

AMUSANT
Beneluxlaan 1  |  6164 EM Geleen
T:046 820 08 30  |  E: bunderhof@vivantes.nl

Wijksteunpunt, maaltijdvoorziening, activiteiten, 
informatie, dagverzorging en advies Vivantes.

Wijksteunpunten & dagverzorging
Mensen ontmoeten, een kopje koffie drinken of meedoen aan een activiteit? 
Dat kan bij één van de wijksteunpunten van Vivantes. 



Vivantes is sterk geworteld in 
en verbonden met de Westelijke 
Mijnstreek. In negen locaties, 
verspreid over de kernen van 
Geleen, Stein, Elsloo, Urmond en 
Beek, leveren wij al decennia lang 
liefdevolle ouderenzorg die dichtbij 
het leven van alledag in deze kernen 
staat. Wij kennen bewoners, cliënten 
en hun omgeving. Wij proberen 
ervoor te zorgen dat u als bewoner 
een zo aangenaam mogelijk leven 
kunnen leiden.

Onze visie op zorg
Vivantes is er voor kwetsbare ouderen 
in de Westelijke Mijnstreek. Onze 
voorzieningen en faciliteiten bieden 
een veilige en prettige omgeving 
die geschikt is om zoveel mogelijk 
onder eigen regie te kunnen leven. 
Ook indien u geconfronteerd wordt 
met geestelijke en/of lichamelijke 
beperkingen. Daarbij woont u ofwel in 
één van onze negen verpleeghuizen, 
ofwel in een zorgwoningen naast een 
van deze verpleeghuislocaties. 

Onze zorg is altijd persoonsgericht. 
Onze aandacht is gericht op zorg en 
ondersteuning, aanvullend op wat u 
zelf nog kunt; alleen of samen met 
uw naasten. Wanneer u iets niet meer 
kunt, nemen wij dat over. Wij zijn 

met u en eventueel uw naaste(n) uw 
wensen en behoeften. Zij zullen de 
verschillende mogelijkheden op het ge-
bied van zorg en ondersteuning met u 
en uw partner, mantelzorger of familie 
doorspreken. Zij kunnen u op vrien-
delijke en persoonlijke wijze adviseren 
en begeleiden. Bijvoorbeeld bij het 
organiseren van de juiste zorg en on-
dersteuning waaraan u behoefte heeft. 
Maar bijvoorbeeld ook bij het aanvra-
gen van een zorgindicatie of praktische 
zaken rondom een verhuizing of de 
veranderingen in uw persoonlijke leven 
doordat u zorg nodig heeft.

Contact & vragen
Op werkdagen van 8.30 - 16.30 
uur via 046 411 35 00 zijn onze 

er altijd op gericht uw leven daarbij 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
En om mensen op een waardige er 
respectvolle manier afscheid te laten 
nemen van het leven. Dat alles doen 
wij samen met ons én uw netwerk. Alle 
disciplines en betrokkenen zetten zich 
hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
We geven onze bewoners en cliënten 
de ruimte om zichzelf te zijn, om hun 
eigen dag- en leefritme te volgen. 
Maar we zijn dichtbij als u ons nodig 
heeft. We hebben aandacht voor de 
mens en handelen vanuit respect 
voor hun (levens)verhaal.

Persoonlijk advies en begeleiding
Zorg en ondersteuning zijn heel 
persoonlijke producten. Vanaf het 
moment dat u contact zoekt met 
Vivantes zijn onze trajectbegeleiders 
van de afdeling ‘Klant en Wonen’ dan 
ook uw vaste aanspreekpunt. Deze 
trajectbegeleiders bespreken samen 

Vivantes biedt zorg en ondersteuning aan ouderen. Wij begrijpen 
dat wanneer u zorg of ondersteuning nodig heeft, u zo zelfstandig 
en aangenaam mogelijk wilt blijven leven. U bepaalt graag zelf 
waar u hulp voor nodig heeft en wat voor u belangrijk is om 
een fijne dag te hebben. Dat verandert niet wanneer u in het 
verpleeghuis woont of thuiszorg nodig heeft.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht 
is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op 
wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw naasten. 
Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over.

trajectbegeleiders bereikbaar. 
U kunt ook mailen naar 
zorgservice@vivantes.nl.

Verwijzers kunnen ook langs deze 
weg contact opnemen met Vivantes. 
Meer informatie vindt u als verwijzer 
op www.vivantes.nl onder het kopje 
‘voor verwijzers’

•  Monique van Boxel 06 513 69 479
(Manager Klant en Wonen)

• Kelly De Koning 06 120 72 353
• Karin Smeets 06 306 28 620
• Amanda Jonkers 06 420 97 421
• Cindy Muris 06 385 17 420
• Joël Schielke 06 143 13 672

Locaties
Alle locaties zijn bereikbaar via e-mail en telefoon. 
Contactgegevens vindt u bij elke locatie.

AELSERHOF
Aelserhof 1  |  6181 LB Elsloo
T: 046 820 08 10
E: aelserhof@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG, met en zonder behandeling.
Verpleeghuiszorg Somatiek, zonder behandeling.
• 45 appartementen intramuraal
• 42 zorgwoningen

BLOEMENHOF
Bloemenhof 1  |  6163 CW Geleen
T: 046 820 08 20  |  E: bloemenhof@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG, met en zonder 
behandeling.
Verpleeghuiszorg Somatiek, zonder behandeling.
• 50 appartementen intramuraal
• 12 zorgwoningen

BUNDERHOF
Beneluxlaan 1  |  6164 EM Geleen
T:046 820 08 30 (ook bestuurscentrum)
E: bunderhof@vivantes.nl

Verpleeghuiszorg PG en Somatiek, 
zonder behandeling
• 63 appartementen intramuraal
• 44 zorgwoningen


