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Welkom  

 

● Expertteam Parkinson 

● Zorgprogramma Parkinson 

● Aangesloten bij ParkinsonNet 
 



Verschillende fases van Parkinson 

Fase 1 + 2:  Parkinsontraining ACT 

Hoe kan ik leven met Parkinson? 
 

Fase 3:  Dagbehandeling 

 
Fase 4:  Dagbehandeling & eventuele opname 
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Dagbehandeling Parkinson Dommelhoef  

 
●Dinsdag – donderdag – vrijdag = Parkinson-dag 

●Behandelingen geclusterd 

●Behandelruimtes op de dagbehandeling 

●Rustruimte 

●Gezamenlijke huiskamer 
 



Behandelruimtes 



Huiskamer en rustruimte 



 
Voor wie is Dagbehandeling Parkinson 

 
● M Parkinson fase 3-4 

● Evenwichtsproblemen, cliënt kan nog deels zelfstandig functioneren, maar meestal 
met hulp van mantelzorger 

● Parkinsonsmen 

● …Vasculair / MSA / PSP… 

 

● NIET: 

● Gevorderde dementie 

● Agressie / verslaving 

● Ernstige moeheid 
 



Hulpvragen van onze cliënten 

● “Hoe kan ik zo lang mogelijk eigen regie behouden?” 

● “Ik wil thuis blijven wonen ondanks mijn beperkingen” 

● “Ik wil mijn hobby’s weer doen ondanks mijn ziekte” 

● “Hoe kan ik voldoende eten en drinken zonder te knoeien?” 

● “Mijn partner dreigt overbelast te raken door de zorgen om mij” 

● “Hoe kan ik zo fit mogelijk blijven?” 

● ”Hoe kan ik duidelijk verstaanbaar blijven spreken?” 

 

 

 

 

 

 



 
Wat doen wij? 
 ● Behandelingen  

● geclusterd 

● Multidisciplinair 

● Ketenzorg 

● Ism Neuroloog Annazorg 

● Begeleiding cliënt en mantelzorger 

● Lotgenotencontact 

● Ontlasten thuissituatie 

● Activiteiten & rust 

● Begeleiden naar (tijdelijke) opname verpleeghuis 

 
 



Behandelaren  

●Parkinsonnet geschoold 

●Deelname in Expertteam Parkinson Archipel 

●1x per 2 weken multidisciplinair overleg 

●Samenwerking met parkinsonverpleegkundige  
en neuroloog St. Annaziekenhuis Geldrop 



Behandelaren 
Fysiotherapeut 

 

 

Ergotherapeut 

 

 

Specialist 
Ouderen- 
geneeskunde 

      Logopedist 
 

Psycholoog 
 

 

Diëtist 

 

 

 

Muziektherapeut 

Activiteitenbegeleider 

Verzorgende 

 

                                                     

                                                     

 



Specifieke Behandelingen 

●Beweeggroep 

●Communicatiegroep 

●Schrijftraining 

●Sexuologisch consult 

●Yoga 

●Huisbezoek voor woningaanpassing 

●Aanleren van cues 



Dagbehandeling: behandeling én begeleiding 

●Naast behandeling bieden we ook begeleiding en  
ruimte voor rust, sociaal contact en leuke activiteiten 

●Eigen contactverzorgende  
al uw vragen 

●Mantelzorg-ontlasting 

●Lotgenotencontact 





Indicatie WLZ/WMO 

Dagbehandeling 

• Indicatie voor Behandeling in groepsverband 

• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) / Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) 

• Geen eigen bijdrage (vooralsnog) 

• Indien gewenst hulp van cliëntadviseur Dommelhoef 

 



Indicatie WLZ/WMO 

Dagbesteding 

• Indicatie voor Begeleiding in groepsverband 

• Geen behandeling 

• WMO 

• Wel eigen bijdrage  



Meer informatie   

www.archipelzorggroep.nl/parkinson 

 

Archipelservicepunt: 

040 264 64 64 

 

http://www.archipelzorggroep.nl/parkinson

