
Dagbehandeling
Parkinson in
Dommelhoef

Voor mensen met Parkinson
vanuit Eindhoven en
omgeving

het gevoel van samen



Dagbehandeling Parkinson uitgaande van uw

mogelijkheden
Bij dagbehandeling staat het behoud van de
aanwezige mogelijkheden voorop, met als doel dat u
zo lang mogelijk op een prettige, veilige en
verantwoorde manier thuis blijft wonen. Daarnaast
biedt dagbehandeling ondersteuning en hulp aan uw
mantelzorger om u thuis, zo lang als mogelijk is, goed
te kunnen begeleiden.

Voor wie is de Dagbehandeling
Parkinson geschikt?
Bij Dagbehandeling Parkinson
kunt u terecht als u, uw partner of
famielid Parkinson heeft en thuis
woont. Dommelhoef biedt een
speciale behandelgroep voor
mensen met de ziekte van
Parkinson. Alle therapeuten en
medewerkers die hier werken zijn
Parkinsongeschoold via
ParkinsonNet.

Voor dagbehandeling gelden de
volgende specifieke
doelstellingen:
• het aanbieden van

behandelmogelijkheden zoals
logo-, ergo-, fysio-, psycholoog;

• het aanbieden van
mogelijkheden als deelname in
de beweeggroep en/of yoga;
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• het bevorderen van sociale- en
lotgenoten contacten en het
uitwisselen van ervaringen;

• het zoveel mogelijk
ondersteunen van de bezoeker
bij diens omgang met,
acceptatie van de ziekte en het
verloop daarvan.
 

Behandelplan bij indicatie
behandeling groep
De eerste periode van uw bezoek
(en) aan Dommelhoef staat in het
teken van observatie. Een
persoonlijk contactverzorgende is
uw eerste aanspreekpunt. Samen
met u, de contactverzorgende en
het behandelteam wordt
vervolgens in overleg een
persoonlijk zorgleefplan opge-

steld. Samen met u omschrijven
we hoe we invulling geven aan uw
wensen en behoeften, vertaald in
doelen en acties. 

Het behandelteam
Bij Dommelhoef krijgt u te maken
met het behandelteam. Dit team
bestaat uit de contactverzorgende,
specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, fysiotherapeut,
logopedist, ergotherapeut en/of
diëtist. Uw contactverzorgende
heeft regelmatig overleg met u en
uw directe familie of mantelzorger.
In samenspraak met de contact-
verzorgende kan gekeken worden
naar dagbesteding. Dit is
afhankelijk van uw behandel-
programma.
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Indicatie
Om in aanmerking te komen voor
dagbehandeling moet u in het
bezit zijn van een indicatie
behandeling groep van het
Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Uw huisarts of één van de
cliëntadviseurs van Archipel
kunnen u meer vertellen over het
verkrijgen van een indicatie. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de
cliëntadviseurs van het Archipel
Servicepunt (040 264 64 64).

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Dommelhoef

Parklaan 97

5613 BC Eindhoven

t 040-2610111

f 040-2610400

dommelhoef@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen


