Dagbehandeling
en dagbesteding
voor ouderen

Voor mensen met cognitieve
problemen (65+) en andere
chronische ziektebeelden
uit Eindhoven en omgeving

het gevoel van samen

Dagbehandeling en dagbesteding uitgaande van uw

wensen
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 kunt blijven wonen.
Daarnaast biedt dagbehandeling uw mantelzorger
ondersteunding en hulp om u in de thuissituatie, zo
lang als mogelijk is, goed te kunnen begeleiden.

persoonlijk behandelplan
opgesteld. Samen met u
omschrijven we hoe wij invulling
kunnen geven aan uw wensen en
behoeften, vertaald in doelen
enacties. Een dagbestedingscoach
is uw eerste aanspreekpunt.

Voor wie is dagbehandeling?
Wanneer u, uw partner of
familielid met cognitieve
problemen of een chronische
ziekte of aandoening te maken
krijgt maar nog wel thuis kunt
wonen, kunt u in Landrijt terecht
voor dagbehandeling en/of
dagbesteding voor ouderen.
Mensen met bijvoorbeeld een
vorm van dementie of NAH (Niet
Aangeboren Hersenletsel) of
Huntington, Parkinson, Autisme of
ALS zijn bij ons van harte welkom.

Multidisciplinair team
Bij Landrijt krijgt u te maken met
een multidisciplinair team. Dit
team van professionals bestaat uit
contactverzorgende, specialist
ouderengeneeskunde en
psycholoog. Indien gewenst,
kunnen ook een maatschappelijk
werkende, fysiotherapeut,
muziektherapeut, logopedist en/
of diëtist worden ingeschakeld.
Uw dagbestedingscoach heeft
regelmatig overleg met u en uw
directe familie of mantelzorger.

Behandel- en/of
dagbestedingsplan
Op basis van de ervaringen en
bevindingen in de eerste periode
bij de dagbehandeling wordt er in
overleg met u en het
multidisciplinair team een
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• Het aanbieden van therapieën
en activiteiten die passen bij de
leeftijd, de beleving, interesse
en de mogelijkheden.
• Het zoveel mogelijk steunen van
de bezoeker bij de omgang met,
en acceptatie van de problemen
en het verloop daarvan.
Dagbesteding
Naast uw behandelprogramma of
behandelafspraken kunt u
deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten. De
dagbestedingsmedewerkers
werken nauw samen met de
behandelaren, zodat bijvoorbeeld
oefeningen gekregen door de
therapeut ook doorvertaald
worden in activiteiten.

Doelen
Bezoekers van de dagbehandeling
leren zo goed mogelijk om te gaan
met de zaken die ze nog zelf
kunnen. Juist zo lang mogelijk
behoud van uw vaardigheden is
erg belangrijk. Bij alles staat het
respect voor de individuele mens
voorop.

Samen met u wordt een
individueel dagbestedingsarrangement opgesteld aan de
hand van uw eigen wensen, waar
nodig rekening houdend met de
behandelafspraken. Wij bieden
dagbesteding aan vanuit de
volgende programma’s:
• creativiteit,
• sport en bewegen,
• cultuur,
• sfeer en ontspanning,
• natuur en buitenleven,
• werk en talent.

Zelfredzaamheid en
zelfwerkzaamheid worden
gestimuleerd en verantwoordelijkheden liggen bij de
bezoeker zelf (naar vermogen).
Naast de algemene doelen van
dagbehandeling zijn er specifieke
doelstellingen:
• Het bevorderen van sociale
contacten tussen de bezoekers,
ervaringen uitwisselen met
betrekking tot hun ziekte en de
daaruit voortvloeinde gevolgen.
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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 het Archipel,
kunnen u meer vertellen over het
verkrijgen van een indicatie.
Wilt u alleen gebruik maken van
de dagbestedingsactiviteiten, en
niet van behandeling, dan heeft u
een 'WMO beschikking
dagbesteding klasse zwaar' nodig.

Deze kunt u aanvragen in uw eigen
gemeente.
Kosten
U kunt terecht met een indicatie
behandeling- of begeleiding
groep. Voor de indicatie
begeleiding groep is een eigen
inkomensafhankelijke bijdrage
verschuldigd aan het CAK.
Meer weten?
U kunt contact opnemen met de
cliëntadviseurs van het Archipel
Servicepunt (040 264 64 64).

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Landrijt

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

Drosserstraat 1

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

5623 ME Eindhoven

op de manier die zij kiezen. We hebben een

t 040 215 80 00

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

landrijt@archipelzorggroep.nl

specialisten in de zorg voor bijzondere

www.archipelzorggroep.nl

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.

het gevoel van samen

