
Dagbesteding

Groepsbegeleiding buitenshuis
voor zelfstandig wonende ouderen
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1: Doelgroep
Dagbesteding biedt de
deelnemers niet alleen een prettige
invulling van de dag, maar ook
structuur en activering in een
afwisselend programma.
Dagbesteding ondersteunt en ontlast
de thuissituatie en kan helpen het
isolement waarin sommige ouderen
leven, te doorbreken. Vaak kunnen
ouderen door deze ondersteuning
langer thuis blijven wonen. 

2: Gang van zaken bij dagbesteding
Dagbesteding wordt aangeboden
op een speciaal daarvoor ingerichte
locatie. De opvang, verzorging en
begeleiding van de ouderen vindt
plaats in een groep. Er is 
altijd minimaal één professionele
medewerker aanwezig of in de
directe nabijheid. 
Er wordt een afwisselend
programma aangeboden, afgestemd
op de behoeften van de deelnemer.
Omstreeks 12.00 uur is er de
mogelijkheid om een maaltijd te
nuttigen. Ook het sociale aspect is
heel belangrijk. Zo nodig kan ook
beperkte lichamelijke zorg verleend
worden. Bij aanvang van deelname
wordt in overleg een zorgplan
opgesteld, dat de basis vormt van
de te leveren begeleiding en
verzorging.
 

Dit plan wordt
regelmatig geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld.  Centraal bij
dagbestedingen staat iedere klant zo
optimaal mogelijk te laten
functioneren door gebruik te maken
van zijn of haar mogelijkheden. 
 
3: In aanmerking komen voor
dagbesteding  
Om voor dagbesteding 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.
 
4: Wat zijn de kosten voor
dagbesteding   
Heeft u een indicatie Wet Langdurige
Zorg (WLZ)? Dan kunt u
dagbesteding ontvangen. Wij regelen
de juiste zorgtoewijzing. De kosten
van de dagbesteding 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. 
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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 dagbesteding
ook zelf bekostigen, uit eigen
middelen of vanuit een persoons-
gebonden budget (PGB).
In dit laatste geval is ook een
indicatie nodig.
 
5: Verschillende vormen
van dagbesteding

Binnen de MeanderGroep bestaan
verschillende vormen
van dagbesteding. Naast de
reguliere dagbesteding voor
ouderen zijn er een aantal
dagbehandelingen die zich speciaal
richten op ouderen met
geheugenproblemen en/of dementie.
Daarnaast is er een
dagbehandeling voor psychisch
kwetsbare ouderen, voor mensen
met een visuele beperking,
voor mensen met een lichamelijke
beperking en voor mensen met
Parkinson.
 
 
 
 
 
 

6: Waar vindt u de dagbesteding  
Adressen dagbesteding

  
 
Kerkrade

  
Dagbesteding Bleijerheide
Geopend: maandag t/m vrijdag
Vroenstraat 97, 6462 VA Kerkrade
T 045 564 53 57  
 
Dagbesteding Chevremont
Geopend: maandag t/m donderdag
Deken Deutzlaan 31a, 6463 XB
Kerkrade
T 045 546 57 81  
 
Dagbesteding Firenschat
Geopend: maandag t/m vrijdag
Schaesbergerstraat 25
6467 EA Kerkrade
T 045 546 84 68  
 
Dagbesteding Kerkrade centrum
Geopend: maandag t/m donderdag
Ursulinenhof 50, 6461 BX Kerkrade
T 045 567 38 95  
 
Dagbesteding Laethof
Geopend: maandag t/m vrijdag
Putstraat 1, 6471 GB Eygelshoven
T 045 700 20 10 
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Dagbesteding Lupinehof
Geopend: maandag t/m zaterdag
Lupinestraat 78, 6466 SK Kerkrade
T 045 549 03 91 
 
Landgraaf 

 
Verpleeghuis De Dormig
Dagbesteding/dagbehandeling
Geopend: maandag t/m vrijdag
Op de Heugden 100 6371 XN
Landgraaf
T 045 533 93 45  
 
Dagbesteding Dokter Calshof
Geopend maandag t/m zaterdag
Achter den Winkel 65, 6372 SP
Landgraaf
T 045 205 00 00
 
Dagbesteding Heereveld
Geopend maandag t/m zondag
Kloosterstraat 25, 6374 EN
Landgraaf
T 045 531 29 88

Simpelveld / Bocholtz   

 
Dagbesteding Rode Beuk
Geopend: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag
Kloosterstraat 57, 6369 AB
Simpelveld
T 045 205 00 99
 
7: Voor meer informatie 
       
Voor meer informatie over
dagbesteding Somatiek kunt u bellen
met onze klantenservice           
T 0900 699 0 699           
De klantenservice is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 uur - 18.00 uur
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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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