Dagbesteding
locatie Hoge Weide in Strijen
Dagbesteding van Zorgwaard biedt verzorging, behandeling en begeleiding aan mensen met een
indicatie. Zij maken gebruik van de diensten van een zorginstelling, maar opname is niet nodig. De
cliënten van de dagbesteding blijven dus gewoon thuis wonen. Zij komen één- tot vijfmaal per week
naar de dagbesteding.
Voor wie?
Voor veel mensen is de dagbesteding een uitje.
Cliënten ontmoeten nieuwe mensen, vaak
gelijkgestemden. Ze vinden gezelschap bij
elkaar en vaak een luisterend oor. Er wordt veel
gelachen maar er is uiteraard ook ruimte voor
serieuzere zaken. De groepen zijn wisselend
van grootte. Er is plaats voor 12 cliënten per
dag. Dagbesteding is voor cliënten die een
geestelijke en soms ook lichamelijke
achteruitgang vertonen. Doordat dagbesteding
in groepsverband is worden de geestelijke
vermogens zoveel mogelijk gestimuleerd.
Dagbesteding biedt dan ook veel voordelen:


Het in stand houden en, zo mogelijk,
vergroten van de zelfredzaamheid, zodat
men zich zo lang mogelijk in eigen woonen leefklimaat kan handhaven;



Het behouden van sociale contacten;



Het voorkomen van vereenzaming;



Het verlichten en ondersteunen van de
mantelzorg;



Het bieden van structuur.

Heeft u een VPT pakket (Volledig Pakket
Thuis) of een Wlz indicatie (Wet Langdurige
Zorg) dan kan het zijn dat de dagbesteding een
onderdeel is van uw indicatie. In dat geval kunt
u contact opnemen met uw contactpersoon van
de zorg. Uiteraard kunt u ook altijd bellen met
Zorg– en dienstbemiddeling van Zorgwaard:
078-6763400.

Kosten

Indicatie

De kosten voor dagbesteding worden, evenals
vervoerskosten, betaald door de Wlz of WMO,
er geldt wel een eigen bijdrage. Men kan ook op
particuliere basis gebruik maken van
dagbesteding.

Wanneer u naar de dagbesteding wilt, dan heeft
u een indicatie nodig.

Activiteiten

Deze indicatie kunt u
via het gemeentelijke
Wmo-loket aanvragen.
Voor de Hoekse Waard
kunt u hiervoor bellen
met: 088 – 647 19 20.

In de ochtend en na het middageten bieden we
activiteiten aan die zoveel mogelijk aansluiten
bij het doel en/of behoeften van de cliënt.
Dit kan een spelletje zijn maar cliënten kunnen
ook knutselen, breien, of puzzelen.
Het kan ook zijn dat we voorbereidingen treffen
voor de middagmaaltijd of dat we een lekkere
appeltaart bakken. In de middag is er ook altijd
iets te doen. Kaarten maken of bingo spelen,
een dagje op stap etc.
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Er zijn verschillende activiteiten mogelijk. We
proberen dit zoveel mogelijk af te stemmen op de
wensen en behoeften van de cliënt. Wij bieden u
een gevarieerd programma!
Tussen de activiteiten door serveren we een
kopje koffie of thee met wat lekkers. Tussen de
middag eten we met de hele groep een warme
maaltijd. Deze maaltijd wordt aangepast aan
eventuele dieetwensen. Als u na de maaltijd
graag wilt rusten dan kan dat uiteraard.
Het ondersteuningsplan
Met iedere cliënt en mantelzorger maken we een
ondersteuningsplan. Hierin staan doelen en
acties vermeld waaraan wij tijdens uw
aanwezigheid aandacht besteden.
Medicatie
De inspectie controleert zorgorganisaties streng
op het gebied van medicatieveiligheid. Zo mogen
de medewerkers van de dagbesteding geen
medicatie aanreiken als er geen medicatielijst
aanwezig is. Ook mogen zij geen medicatie
(homeopathische geneesmiddelen) aanreiken of
toedienen die niet op de medicatielijst vermeld
staan.
Vervoer
Het vervoer van en naar de dagbesteding valt
onder de verantwoordelijkheid van Zorgwaard,
mits hier een indicatie voor afgegeven is.
Het team
Het team bestaat uit medewerkers, vrijwilligers
en stagiaires. De vaste medewerkers zijn:
Linda Fortuin en Caroline Stark.

Linda

Caroline

Bereikbaarheid
Dagelijks zijn wij tussen 9:00-15.30 uur bereikbaar via het telefoonnummer: 078-6763400
Wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met Zorg– en dienstbemiddeling tel.
078-6763400.

Wij kijken er naar uit om u te mogen
verwelkomen op de dagbesteding!

