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Bryant dagbehandeling

Een groeiende groep mensen is

psychisch kwetsbaar. Zij wonen

weliswaar zelfstandig, maar

hebben - eventueel naast

mantelzorg, thuiszorg en andere

hulpverlening - behoefte aan een

gestructureerde dagbesteding

buitenshuis. Reguliere

dagbesteding is voor hen minder

geschikt in verband met hun

specifieke behoeftes.

MeanderGroep heeft voor-

zieningen specifiek gericht op

deze groep.

1: Doelgroep
Dagbehandeling Bryant biedt deel-
nemers houvast door middel van een
vast dagprogramma aan te bieden.
Door een gestructureerde invulling
van de dag biedt deze dagbehan-
deling o.a. ondersteuning in de
thuissituatie, wordt het isolement
waarin zij vaak leven onderbroken en
kunnen zij zelfstandig thuis wonen.
Het zelfstandig functioneren van de
deelnemer wordt vergroot door
middel van het onderhouden c.q.
aanleren van hobby’s en praktische
en sociale vaardigheden.
Waar nodig wordt ook gewerkt aan
het optimaliseren van het sociaal/
psychisch functioneren.
 
Dagbehandeling Bryant bevindt zich
in de aanleunwoningen bij
Wijkzorgcentrum Vroenhof.
Deze dagbehandeling, verzorging en
begeleiding vindt plaats in
groepsverband, maar er wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden
met individuele behoeften. Zo heeft
iedere klant een persoonlijke
begeleider. De begeleiding vindt
plaats in samenwerking met
behandelaars en andere betrokken
disciplines.Er bestaat ook de
mogelijkheid om individuele
begeleiding te krijgen. Professionele
medewerkers met ervaring in de
psychiatrie begeleiden de
deelnemers.
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2: In aanmerking komen voor

dagbehandeling Bryant

Om voor dagbehandeling in
aanmerking te komen, is een
indicatie nodig van de gemeente
waar u woont. U kunt hiervoor
terecht bij het WMO loket van uw
gemeente.
 

3: Wat zijn de kosten voor

dagbehandeling?

Heeft u een indicatie Wet Langdurige
Zorg (WLZ)? Dan kunt u
dagbehandeling ontvangen. Wij
regelen de juiste zorgtoewijzing. De
kosten van de dagbehandeling
worden vergoed vanuit de WLZ. U
beschikt wel over een indicatie van
het CIZ voor verblijf in een
zorginstelling, maar u gebruikt de
zorg verbonden aan deze indicatie
om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. Dan komt u in aanmerking
voor een VPT, Volledig Pakket Thuis.
U kunt gebruik maken van een VPT
van Meander als u zorg ontvangt van
Meander. Voor het VPT betaalt u een
(inkomensafhankelijke) eigen
bijdrage voor intramurale zorg,
ongeacht de periode dat u hiervan
gebruik maakt. Deze kunt u zelf
berekenen op: www.hetcak.nl (ga
naar: lage eigen bijdrage
WLZ). Deelnemers kunnen
dagbehandeling ook zelf bekostigen,
uit eigen middelen of vanuit een
persoonsgebonden budget (PGB). In
dit laatste geval is ook een indicatie
nodig.

Deze kunt u zelf berekenen op:
www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen
bijdrage WLZ). Deelnemers kunnen
dagbehandeling ook zelf bekostigen,
uit eigen middelen of vanuit een
persoonsgebonden budget (PGB).In
dit laatste geval is ook een
indicatie nodig.
 

Wonen in een aanleunwoning

Mocht dagbehandeling onvoldoende
structuur bieden, dan bestaat de
mogelijkheid tot het huren van een
aanleunwoning in Vroenhof. Indien
nodig kan men dan bij calamiteiten
terugvallen op deskundig personeel.
Meer informatie en aanmelden via
Meander Wonen.
 

4: Waar vindt u dagbehandeling

Bryant?

 

Vroenstraat 125, 6462 VB Kerkrade 
T 045 563 54 56 / 06 272 699 98 
E bryant@mgzl.nl 
Voor meer informatie

Verpleegkundig specialist

Peter Zeptner 
T 045 535 72 72 / 06 279 129 65
 E peterzeptner@mgzl.nl 
Aanvraag huren aanleunwoning

Sociaal consulent Meander Wonen
Patrick Leukel 
T 045 567 98 38 / 045 567 98 39 
E patrickleukel@mgzl.nl 
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Meander Thuiszorg maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

klantenservice@mgzl.nl
www.meandergroep.com

Klantenservice
T 0900 699 0 699 
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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