Dagbehandeling voor ouderen
Een uitkomst bij dementie of psychische stoornis
Het is voor iedereen goed om actief te blijven, maar voor
ouderen die vergeetachtig en daardoor verward raken is
het extra belangrijk. Een plezierige en zinvolle dagbesteding geeft structuur aan het leven, stimuleert contact met
de realiteit en kan mensen helpen beter te functioneren.
Dagbehandeling is niet elke dag, maar een of meer
ochtenden, middagen of hele dagen per week. De partner
of mantelzorger heeft dan even vrij.
Van bewegen op muziek tot daguitstapjes
De dagbehandeling die wij aanbieden is speciaal ontwikkeld voor ouderen die de grip op het dagelijks leven dreigen te verliezen. Met gezellige bezigheden trainen we
geestelijke, lichamelijke en sociale functies.Omdat iedereen anders is, stellen we in overleg een zorgplan op dat
de individuele mogelijkheden zo goed mogelijk benut.
Daartoe is er een breed scala aan activiteiten, van bewegen op muziek en oriëntatietrainingen tot daguitstapjes.

gings- of verpleeghuis. Alleen zij die een ‘Indicatie’ hebben, worden met groepsvervoer opgehaald voor de dag
behandeling en weer teruggebracht. Als de behandeling de
hele dag duurt, is er tussen de middag een warme maaltijd.
De Zorgmensen bieden dagbehandeling aan op drie locaties: in Apeldoorn Zuid (De Symfonie), in Zuidbroek (Het
Kristal) en in Kerschoten (De Groene Hoven).
Wat kost het?
Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, is
een indicatie nodig. Meestal vraagt de huisarts of het ziekenhuis die indicatie aan, maar wij kunnen u er ook bij
helpen. Met een indicatie voor dagbehandeling worden
activiteiten en therapieën vergoed, evenals de bijbehorende verpleging. Soms geldt wel een eigen bijdrage. Het
vervoer wordt alleen vergoed als daarvoor een aparte indicatie is afgegeven.
Wilt u meer weten?
Bel dan met de Zorgmensen: (055) 548 45 00.

Vervoer naar de dagbehandeling
Dagbehandeling is bestemd voor ouderen die thuis
wonen, soms in afwachting van een plaats in een verzor-
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