
Een unieke woonzorglocatie voor 
mensen met dementie

’t Landleven in Lelystad

’t Landleven is een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie. Bijzonder door de landelijke 
ligging in de Groene Velden in Lelystad. Het is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Een fijne 
plek voor mensen die zich meer thuis voelen in een landelijke omgeving. Natuur en buiten zijn onderdeel 
van het dagelijks leven. Wonen op ’t Landleven is beschermd wonen met zorg op maat. Bewoners kunnen 
hier de laatste fase van hun leven doorbrengen verzekerd van goede zorg. Zo draagt Woonzorg Flevoland bij 
aan het welzijn en levensgeluk van de bewoners.

Bent u geïnteresseerd? 
Vanaf medio juli 2021 zijn de nieuwe woonzorgappartementen op ‘t Landleven gereed voor bewoning.

Heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is, neem dan contact op met Woonzorg 
Flevoland afdeling Zorgadvies: zorgadvies@woonzorgflevoland.nl of telefonisch via 0320-229173

Nieuwe appartementen
Met behoud van het kleinschalige karakter wordt 
’t Landleven uitgebreid naar dertig woonzorgappar-
tementen. Iedere bewoner heeft zijn eigen apparte-
ment en per groep van tien appartementen is een 
gezellige huiskamer ingericht. Alle woonzorgappar-
tementen zijn ‘geaard’ en  tuingericht. Bewoners 
hebben via de tuindeur van hun appartement direct 
toegang tot de belevingsgerichte tuin. Ook kunnen 
zij op het terrein veilig een ommetje maken.

WLZ-indicatie
Veel instellingen als ’t Landleven zijn particuliere 
initiatieven waar een aanzienlijke eigen bijdrage 
wordt gevraagd voor de geleverde zorg. ’t Landleven 
is een van de weinige kleinschalige woonzorgloca-
ties voor mensen met dementie die volledig wordt 
vergoed met een WLZ-indicatie voor zorg met 
verblijf. Deze indicatie wordt afgegeven op basis van 
de Wet langdurige zorg (WLZ).



De woonzorgappartementen
Op ’t Landleven zijn drie woongroepen. Iedere woongroep heeft een 
gezellige huiskamer met een open keuken. In de huiskamer wordt 
televisie gekeken of spelletjes gedaan. Aan de keukentafel wordt 
gezellig samen gegeten. Per woongroep zijn tien lichte woonzorgap-
partementen van elk ongeveer 28m². Elk woonzorgappartement is 
gestoffeerd, heeft een hoog/laag-bed en is voorzien van alle moderne 
zorgfaciliteiten. De eigen (rolstoeltoegankelijke) badkamer met 
douche, toilet en wastafel.

TV

Via een schuifdeur betreedt u de ruime badkamer. In de woonkamer 
die voorzien is van hoog/laag-bed is ruimte voor een zitje.

Een gezellige zithoek met haard en televisie in de gezamenlijke huiskamer.

Samen heerlijk eten aan de tafel in de keuken, die gedekt wordt.

Een grote tafel voor allerhande activiteiten.

ingang



Dagindeling
Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. U bepaalt zelf hoe uw dag eruit ziet en wij sluiten bij u 
aan. Er is geen verplichte dagindeling. Het ritme van een normaal huishouden wordt aangehouden. Op vaste 
tijden gaan we gezamenlijk ontbijten, lunchen of avondeten. Het eten voor de warme maaltijden wordt 
volgens onze voedingsvisie vers bereid in onze keuken van de Hanzeborg. De tafel wordt gedekt met tafellaken 
en dekschalen. U mag zelf opscheppen. De maaltijd is een gezellig moment waarin met elkaar lekker wordt 
gegeten.

Behandeldienst
Onze zorgmedewerkers worden bijgestaan door de specialisten van de behandeldienst. De medisch specialis-
ten en paramedische specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste en een 
muziektherapeut, bieden (afhankelijk van de indicatie) behandelingen op maat.

Activiteiten
Iedere dag kunt u in alle rust genieten van de groene omgeving en het buiten zijn. U mag meehelpen op het 
terrein, een kijkje nemen bij de manage of meehelpen met de dagelijkse werkzaamheden. En we organiseren 
activiteiten waarbij uw beleving centraal staat. Zoals de Tovertafel of een kinderwagen. En met voorwerpen 
van vroeger halen we met u herinneringen op. In de zomer komt de duofiets uit de stalling om samen een 
stukje te fietsen. Via Familienet worden verwanten op de hoogte gehouden van uw welzijn en activiteiten op 
’t Landleven.

Belevingsgerichte zorg
De beleving van elke bewoner is het uitgangspunt bij de zorg die wij geven. De zorg en ondersteuning worden 
afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de mensen die bij ons wonen. Iedere bewoner heeft een 
individueel zorgplan. Welzijnsactiviteiten zijn een vast onderdeel van het leven en 
wonen op ‘t Landleven. 



Belevingsgerichte tuin
Even een frisse neus halen. Een ommetje met familie of een praatje maken in een van de gezellige 
zitjes. Dat kan in de belevingsgerichte tuin die speciaal is ontworpen voor mensen met dementie. 
De tuin is zo ingericht dat de zintuigen worden geprikkeld. Er zijn diverse voorwerpen waaraan u 
kunt ruiken of voelen. In alle seizoenen.

Wat ’t Landleven uniek maakt:
•   Kleinschalig wonen voor mensen met dementie
•   Landelijke ligging in de Groene Velden in Lelystad
•   Beschermd wonen in een veilige en beschutte omgeving
•   Zorg op maat, tot in de laatste levensfase
•   Ook voor mensen met een kleine beurs

Via de tuindeur met pergola kom je in de belevingstuin. 
Met een moestuinbak om te tuinieren met zicht op het tuinhuis.

Binnentuin met pergola’s en zitjes.

Afleiding van de uitgang van de tuin door gekleurd klinkerpad. 
Gezellige terrassen en kleine zitjes in het groen.


