De dagvoorziening: meer dan een behandeling alleen

Attentie: éérst indicatie aanvragen
Om in aanmerking te komen voor één van de dagvoorzieningen van Zorggroep Sint
Maarten, hebt u een zogeheten ‘indicatie’ nodig van het onafhankelijke Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). De afdeling Maatschappelijk Werk van Zorggroep Sint
Maarten helpt u graag bij het aanvragen van zo’n indicatie. Dus belt u voor meer
informatie gerust met onze afdeling Maatschappelijk Werk, telefoon:
053 – 537 4444.

Wilt u meer weten over dagvoorzieningen?
Bel met het hoofd dagvoorzieningen: 06 - 302 24 465.

Zorggroep Sint Maarten
Centraal Bureau
Gravenallee 13
7591 PE Denekamp
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
088 - 000 52 00
info@zorggroepsintmaarten.nl
www.zorggroepsintmaarten.nl
KvK-nr: 08130883

Veranderingen in 2015:
Deze folderinformatie is van het voorjaar 2014. Maar er staan ons vele
veranderingen te wachten die betrekking hebben op deze dagvoorzieningen voor
2015. Welke dat zijn is voor ons nog niet helder. Een groot deel van de zorg zal van
de AWBZ naar de WMO verhuizen. Voor 2014 verwachten we nog geen grote
verschuivingen en hopen we u naar wens te kunnen bedienen.
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Op de dagvoorziening staat u centraal. Zeer deskundig personeel is in staat
mensen met meervoudige beperkingen te begeleiden. De medewerkers van de
dagvoorziening kunnen goed inspelen op een complexe ziekte als Parkinson.
Kwaliteit, inlevingsvermogen, respect en geduld staan bij ons hoog in het vaandel.
Al onze disciplines (zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten,
maatschappelijk werk enz.) zijn aangesloten bij ParkinsonNet (www.parkinsonnet.nl),
een garantie voor deze kwaliteit. Het welbevinden van u heeft voor ons de hoogste
prioriteit. Het doel is om u zolang mogelijk de regie over uw eigen leven te laten
behouden, in uw eigen woonsituatie.

Wat is een dagvoorziening?

Wat kan de dagvoorziening u zoal bieden?

Halen en brengen is mogelijk!

Leven met de ziekte Parkinson is niet eenvoudig. Het heeft een grote invloed op
u en uw gezin. De dagvoorziening biedt zelfstandig wonende (jonge) ouderen
extra zorg, begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld bij mobiliteit (balans- en loop
oefeningen), slikproblemen en spraakproblemen. Samen met u zorgen we voor
een zinvolle dagbesteding. Wij willen u graag helpen op een manier die bij u en uw
omstandigheden past. De problematiek van Parkinson die zich bij iedereen op een
andere manier uit, is voor ons heel herkenbaar. De dagvoorziening staat graag
voor u klaar om ondersteuning en begeleiding te bieden. Met behulp van onze
professionele zorg en gastvrijheid streven wij er naar langer zelfstandig wonen
mogelijk te maken en daarnaast uw huidige thuissituatie te ontlasten.

De begeleiders op de dagvoorziening hebben door jarenlange ervaring een
uitgebreide kennis over Parkinson opgebouwd. Daarnaast is er kennis van
andere somatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD, CVA en MS.
De ruimte waar de dagvoorziening plaatsvindt is geschikt voor 10-14 personen
en huiselijk ingericht. Activiteiten en therapieën vormen de daginvulling.
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met persoonlijke wensen en mogelijkheden.
Hierbij kunt u denken aan:

Hoe vaak u de dagvoorziening kunt bezoeken, hangt af van de noodzakelijke
zorg die u krijgt én van uw indicatie van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling
Zorg (zie verderop in deze brochure). Wanneer u een indicatie heeft voor
vervoer, dan bestaat de mogelijkheid om door een taxibusje gehaald en gebracht
te worden zolang de afstand niet buitensporig is. Indien u zelf met hulp van
mantelzorgers of vrienden c.q. kennisen kunt komen, zal dit de voorkeur hebben.
Of alleen komen of retour met de taxi.

Relaxstoel gevoed met trillingen op basis van geluidsgolven
met keuze uit 44 programma’s
Relaxsessies
Bewegingsoefeningen en activiteiten
Fietsen (Duofiets)
Geheugen activiteiten
Mogelijkheid om te zwemmen*
Naar de beweegtuin of andere bewegingsactiviteiten
Ontspanning (kaarten, sjoelen, rummikub)
Eenvoudige houtbewerking, schilderen, mozaïk etc.
Leren omgaan met de computer
Uitstapjes*
* Er wordt voor sommige activiteiten een eigen bijdrage gevraagd.

Over Zorggroep Sint Maarten

deel je leven

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens recht heeft op zorg, liefde en aandacht.
We zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat
leven samen delen. En dat geldt ook voor onze 17 woonzorgcentra en verpleegcentra,
verspreid over het land, onze thuiszorg en kraamzorg. Onze 2.800 medewerkers en
1.900 vrijwilligers gaan dagelijks uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden
en hun talenten. En van de kracht van delen. Deel je leven!

De kosten
Voor een bezoek aan de dagvoorziening vraagt de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten) een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan per
bezoeker verschillen en is onder meer afhankelijk van uw inkomen. Overigens is
bij een bezoek aan de dagvoorzieningen van Zorggroep Sint Maarten een warme
maaltijd (tussen de middag) en het gebruik van koffie en thee inbegrepen.

