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Langer zelfstandig
met dagbesteding en
dagbehandeling

Dagbesteding & Dagbehandeling
U wilt graag op een prettige manier leven. Meestal betekent dat: zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde
omgeving blijven wonen. Zorgcentra De Betuwe kan u hierbij helpen. Met behulp van dagbesteding of
dagbehandeling behoudt of verbetert u uw zelfstandigheid. Het biedt een goede invulling van uw dag. En
uw mantelzorger kan de zorg voor u even loslaten.
U bent een of meer dagen in de week welkom in een van
onze gemoedelijke en veilige dagcentra. Wij bieden hier
elke werkdag een programma met bijvoorbeeld beweging,
geheugentraining en ontspanningsactiviteiten. Dit helpt u
bij het in conditie houden van lichaam en geest. Hebt u
extra behandeling nodig? Dan kunt u bij ons terecht voor
therapie, dementiezorg en observatie, screening of
diagnostiek.
Wat is dagbesteding?
Een of meer dagen in de week onderneemt u bij een van
onze locaties in een groep of individueel alledaagse
activiteiten. Zoals samen eten (broodmaaltijd of warme
maaltijd), een kopje koffie drinken, geheugentraining,
creatieve activiteiten, een potje kaarten of sport & spel.
De activiteiten zijn op vraag en inbreng van u en de andere
deelnemers. Bij een aantal locaties kunt u ook
gebruikmaken van een grote diversiteit aan andere
activiteiten. Komt u een keer de sfeer proeven?

Wat is dagbehandeling?
Komt u voor dagbehandeling, dan bieden wij u naast het
reguliere dagprogramma extra ondersteuning. Hebt u
bijvoorbeeld moeite met lopen of spreken, dan krijgt u
training en individuele therapie van onze fysiotherapeut,
ergotherapeut of logopedist. Hebt u geheugenproblemen,
dan werkt u er met intensieve begeleiding, verzorging en
ondersteuning aan om de regie over uw leven te houden.
U kunt bij ons ook terecht voor observatie voor het stellen
van een diagnose. Dat doen we in samenwerking met de
geheugenpoli en een specialist ouderengeneeskunde. De
lijnen met onze collega-behandelaren zijn kort.
Dagbehandeling Parkinson
Heeft u de ziekte van Parkinson of een vorm van
parkinsonisme? Bij onze Dagbehandeling Parkinson krijgt u
behandeling en begeleiding op maat. Iedere week komt u
in een groep bij elkaar voor groepsactiviteiten en therapie.
Ons Parkinson behandelteam staat graag voor u klaar.
Bekijk onze folder Dagbehandeling Parkinson of website.

Aanmelden
Kan ik deelnemen aan dagbesteding of –behandeling?
Dagbesteding en -behandeling is voor mensen met een lichamelijke
beperking, dementie, geheugenproblemen of psychische problemen.
Het is niet leeftijdsgebonden.
Wordt dagbesteding en dagbehandeling vergoed?
Ja, dagbesteding en dagbehandeling wordt vergoed. Soms heeft u hiervoor
een indicatie nodig. Onze medewerkers van klantadvies adviseren u graag
hierover. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0800 - 77 33 444 (gratis).
Op welke plekken kan ik terecht?
Onze locaties voor dagbesteding en dagbehandeling:
• Beatrix, Beatrixstraat 20, Culemborg
• Huis van Lienden, Blommeland 10, Lienden
• Elim, Bartus van de Walstraat 2, Ochten
• Oranjehof, Kasteellaan 1, Buren
• Steegakker, Steegakker 11, Dodewaard
• De Valentijn, Saffatinstraat 84, Maurik

Zorgcentra De Betuwe
Postbus 225, 4100 AE Culemborg
0800 – 77 33 444 (gratis)
info@stzdb.nl
www.zorgcentradebetuwe.nl

Verrassend veel meer dan wonen!

