
Dagbehandeling
Psychogeriatrie/dementie

(Specialistische) dagbehandeling
voor mensen met een dementie
en/of geheugen/gedrags-
problematiek
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1: Doelgroep.
Dagbehandeling Psychogeriatrie is
bedoeld voor ouderen die in meer of
mindere mate de grip op het leven
dreigen te verliezen ten gevolge van
dementie of een psychische stoornis.
Het gaat om ouderen die thuis of in
een wijkzorgcentrum wonen en
eventueel op een wachtlijst staan om
te gaan wonen in een verpleeghuis.
 
Gedurende één of meerdere
dagdelen per week kunnen klanten
gebruik maken van dagbehandeling
waar zij activiteiten en onder-
steuning krijgen. Centraal bij alle
dagbehandelingen staat iedere klant
zo optimaal mogelijk te laten
functioneren door gebruik te maken
van zijn of haar mogelijkheden.
Door de dagbehandeling te
bezoeken, kan de thuissituatie
worden ontlast.
Medewerkers van de
dagbehandeling hebben regelmatig
contact met de partner en/of andere
relaties van de klanten en geven
waar nodig advies en
ondersteuning. 
Professionele begeleiding en
ondersteuning kan helpen kwaliteit
van leven te behouden of bevorderen
en bewerkstelligen dat iemand
langer in zijn/haar vertrouwde
omgeving kan blijven wonen 
en gaan wonen in een verpleeghuis
wordt uitgesteld.

2: Gang van zaken bij
dagbehandeling
‘s Ochtends worden de deelnemers
door middel van groepsvervoer thuis
opgehaald.
 
Uitgangspunt van de dagbehandeling
is dat de deelnemer de dag op een
voor hem of haar plezierige en
zinvolle wijze doorbrengt.
De gewenste daginvulling gaat uit
van eigen kracht en sluit aan bij de
behoefte van de klant, zodat het
leefplezier en de zelfredzaamheid bij
de klant toeneemt.
Voor zover mogelijk en wenselijk
worden door middel van activiteiten
en therapieën geestelijke, lichame-
lijk en sociale functies getraind.
Hierdoor worden de aanwezige
mogelijkheden zoveel mogelijk in
stand gehouden en achteruitgang
zoveel mogelijk vertraagd.
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Het dagprogramma biedt allerlei 
activiteiten: van samen koken tot 
bewegen op muziek, van realiteits-
en oriëntatietraining tot
gezamenlijke uitstapjes.
Als het nodig is, kan een
beroep gedaan worden op de
diensten van een ergotherapeut,
fysiotherapeut, psycholoog of
logopedist. Hiervoor dient wel 1e
lijns verwijzing te worden
aangevraagd bij de huisarts.

Dagelijks wordt tussen de middag
een maaltijd geserveerd bij invulling
van 2 dagdelen. Aan het einde van de
dag worden de deelnemers met het
groepsvervoer met begeleiding
(alleen dagbehandeling PG) weer
naar huis gebracht, indien er een
indicatie vervoer aanwezig is. 
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3: In aanmerking komen
voor dagbehandeling
Om voor dagbehandeling in aan-
merking te komen, is een indicatie
dagbesteding plus van de gemeente
nodig. U kunt hiervoor bij (het
WMO-loket van) uw gemeente
terecht.
Heeft u al 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. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om
zonder indicatie deel te nemen en
zelf de kosten te betalen via eigen
middelen of een persoonsgebonden
budget.
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 4: Wat zijn de kosten
voor dagbehandeling?
Therapieën worden niet vergoed,
hiervoor is een eerstelijns
verwijzing van de huisarts nodig.
Het vervoer wordt eveneens
betaald vanuit de WMO indien uw
gemeente hiervoor een indicatie
heeft afgegeven. Volledig Pakket
thuis (VPT) valt onder de wet WlZ.
Er geldt een eigen bijdrage. Indien u
of uw partner al een eigen bijdrage
betaald voor WMO of WLZ dan wordt
hier rekening mee gehouden. 
U kunt de dagbehandeling ook zelf
bekostigen, uit eigen middelen of
vanuit een persoonsgebonden
budget. In dat laatste geval is ook
een indicatie nodig van uw
gemeente. Datzelfde geldt voor een
vergoeding van het vervoer tussen
huis en locatie.
 
5: Waar vindt u dagbehandeling
psychogeriatrie?
 
Kerkrade

Verpleeghuis Lückerheide
(Dagbehandeling Jasmijn)
Geopend: maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur (incl. reistijd)
en in de avonduren tot 21.00 uur
(incl. reistijd) (op maandag,
woensdag en donderdag)
St. Pieterstraat 145, 6463 CS
Kerkrade
T 045 545 69 44 / T 06 284 555 39

Atrium Wijkzorgcentrum Vroenhof
(dagbehandeling)
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.00 - 17.00 uur (incl.reistijd)
Vroenstraat 97, 6462 VA Kerkrade
T 045-5645357
 
Landgraaf

Verpleeghuis De Dormig
Geopend: maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur (incl. reistijd)
Op de Heugden 100, 6371 XN
Landgraaf
T 045 533 93 45
 
6: Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de zichtbare schakel in uw wijk of
bij de casemanager dementie. Kijk
op www.meandergroep.com /
in-uw-wijk / zichtbare schakels.
Bij de klantenservice van de
MeanderGroep kunt u ook terecht
voor meer informatie, bel hiervoor
met tel.nr. 0900 699 0 699.
 
 
 
 

6



7



AR
T.

N
R

.  
   

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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Voor meer informatie over deze dagbehandeling kunt u bellen 

met onze klantenservice, tel.nr. 0900 699 0 699.

De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00 uur.

In geval van nood is de MeanderGroep 24 uur per etmaal bereikbaar.

Correspondentieadres

Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

 

klantenservice

@

mgzl.nl

www.meandergroep.com
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