
Dagbehandeling Somatiek

Specialistische dagbehandeling
voor mensen met een
lichamelijke functiebeperking
 



1: Doelgroep.
Dagbehandeling Somatiek is voor
mensen met een chronische
aandoening met een lichamelijke
functie- beperkingen die mogelijk
behandeling van het verpleeghuis
nodig hebben, maar voor wie
(verblijf) komen wonen in een
Verpleeghuis (nog) niet of niet meer
nodig of mogelijk is. Het gaat om
klanten met een chronische
beperking door (spier)ziekte,
Parkinson, etc. of klanten met een
tijdelijke beperking, die naast de
therapieën ook een zinvolle
dagbesteding wensen.
Centraal bij alle dagbehandelingen
staat iedere klant zo optimaal
mogelijk te laten functioneren door
gebruik te maken van zijn of haar
mogelijkheden. Door de
dagbehandelingen te bezoeken, kan
de thuissituatie worden ontlast.
 
Klanten van de dagbehandeling
kunnen één of meerdere dagdelen
per week gebruik maken van de
dagbehandeling. Voor de partner of
familie kan de dagbehandeling
belangrijk zijn om de zorg vol te
kunnen houden. Met de juiste
indicatie kan men ook gebruik
maken van de in het verpleeghuis
aanwezige deskundigheid en
voorzieningen voor het
stimuleren en stabiliseren van
lichamelijke vaardigheden 

en kan kortdurend en intensief zijn,
maar ook een langdurig
onderhoudskarakter hebben.
 
2: Gang van zaken bij
dagbehandeling
Deelnemers worden thuis opgehaald
door een taxi of rolstoelvervoer. Voor
iedere klant kan een advies gevraagd
worden voor verpleeg- kundige zorg,
advies van een fysio- therapeut, een
ergotherapeut, logopedist of
psycholoog, onder- steuning bij het
leren gebruiken van hulpmiddelen
en hulp bij het zoeken naar een
zinvolle dagbesteding in de vorm van
groeps- of individuele activiteiten.
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, lichamelijk en sociale
functies getraind. Hierdoor worden
de aanwezige mogelijkheden zoveel
mogelijk in stand gehouden en
achteruitgang zoveel mogelijk
vertraagd.
 
Indien gewenst wordt de klant
verzorging geboden zoals hulp bij
een douchebeurt, bezoek aan een
pedicure of kapper. In de
dagbehandeling is een speciale
rustruimte met bedden en stoelen. 
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Voor klanten wordt tussen de
middag een maaltijd geserveerd, bij
de invulling van 2 dagdelen. Voor een
goed verloop van de dagbehandeling
is een regelmatig overleg met - voor
zover van toepassing - de
mantelzorgers, thuiszorg enzovoort
mogelijk een meerwaarde.
 
3: In aanmerking komen voor
dagbehandeling
Om voor dagbehandeling in aanmer-
king te komen, is een indicatie
dagbehandeling plus of middel 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 zorgtoewij- zing. De
kosten van de dagbesteding worden
vergoed vanuit de Wlz. U beschikt
wel over een indicatie van het CIZ
voor verblijf in een zorg- instelling,
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 meer informatie kunt
u terecht bij de zichtbare schakel in
uw wijk. Kijk op
www.meandergroep.com /
in-uw-wijk / zichtbare-schakels.
 

4: Wat zijn de kosten voor
dagbehandeling? 
Dagbehandeling wordt door de WMO
of Wlz betaald; het vervoer wordt
eveneens betaald vanuit de WMO
indien uw gemeente hiervoor een
indicatie heeft afgegeven. Voor zowel
de verpleging als de therapieën is
een 1ste lijns verwijzing nodig of een
aparte indicatie van de Wlz (Wet
langdurige zorg).
 
5: Waar vindt u dagbehandeling
somatiek?  
 
Kerkrade

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Geopend: maandag t/m vrijdag van
08.30 - 16.30 uur
Kapellaan 2, 6461 EH Kerkrade
T 045 546 75 46
 
6: Meer informatie
Voor meer informatie over
Dagbehandeling Somatiek kunt u
bellen met onze klantenservice,
tel.nr. 0900 699 0 699.
De klantenservice is bereikbaar op
werkdagen van 08.00 - 18.00 uur.
In geval van nood is MeanderGroep
24 uur per etmaal bereikbaar.    
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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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