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Doelgroep
 
Het specialistische dagcentrum is bedoeld voor mensen met een lichamelijke of
visuele functiebeperking. Dat kunnen mensen met een chronische beperking zijn
of met een tijdelijke beperking, die naast de therapieën ook een zinvolle
dagbesteding wensen.  
 
Klanten van het dagcentrum kunnen één of meerdere dagen per week gebruik
maken van de dagbehandeling.
 
Zie voor meer informatie ook de folders ‘Dagbehandeling Parkinson’ en ‘Centrum
Slechtzienden Parkstad’.    
 
Centraal in Dagcentrum Prima Vista staat iedere klant zo optimaal mogelijk te
laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Klanten
kunnen rekenen op een prettige en zinvolle invulling van hun dag, waarbij ze in
contact komen met mensen die in dezelfde omstandigheden verkeren
(lotgenoten). Een ideale plaats om sociale contacten te leggen, mobiliteit en
zelfstandigheid te behouden.
 
Door het bezoeken van het dagcentrum wordt de thuissituatie zo nodig ontlast. Zo
kunnen partner en/of familie de zorg beter volhouden. Met de juiste indicatie kan
men ook gebruik maken van de in het Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
aanwezige deskundigheid en voorzieningen voor het stimuleren en stabiliseren
van lichamelijke vaardigheden. Dit kan kortdurend en intensief zijn, maar ook een
langdurig onderhoudskarakter hebben.  
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Gang van zaken bij
het dagcentrum
 
De klanten worden thuis opgehaald door een taxi of rolstoelvervoer.
De gewenste daginvulling gaat uit van eigen kracht en sluit aan bij de behoefte
van de klant, zodat het leef- plezier en de zelfredzaamheid bij de klant toenemen.
Voor zover mogelijk en wenselijk worden door middel van activiteiten en
therapieën geestelijke, lichamelijke en sociale functies getraind. Hierdoor
worden de aanwezige mogelijkheden zoveel mogelijk in stand gehouden en wordt
achteruitgang zoveel mogelijk vertraagd.  
 
Er wordt een afwisselend programma aangeboden. Van muziek luisteren of zelf
muziek maken tot het luisteren naar een gesproken boek of naar de actualiteiten
en daarover met elkaar van gedachten wisselen. Van gymnastiek, bewegen voor
ouderen en wandelen tot deelname aan de centrale activiteiten zoals knutselen,
handwerken, schilderen en het zangkoor. Men kan begeleid naar Kerkrade gaan
voor inkopen.
 
Tussen de middag wordt een warme maaltijd geserveerd, die gezamenlijk bereid
wordt. Indien nodig wordt de klant verzorging geboden zoals hulp bij een
douchebeurt, bezoek aan een pedicure of kapper.
 
Ruimtes zijn speciaal ingericht voor klanten met een visuele beperking. In het
dagcentrum is een speciale rustruimte met bedden en stoelen. Voor een goed
verloop van de begeleiding is een regelmatig overleg met familie en thuiszorg
een meerwaarde. Voor iedere klant kan een advies gevraagd worden voor
verpleegkundige zorg of advies van een fysiotherapeut, een ergotherapeut,
logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog. Ook kan ondersteuning
geboden worden bij het leren gebruiken van hulpmiddelen en bij het zoeken naar
een zinvolle dagbesteding in de vorm van groeps- of individuele
activiteiten.                                    
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In aanmerking
komen voor
dagbehandeling of
dagbesteding 
 
Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, is een indicatie dagbebesteding
plus of midden van de gemeente nodig. U kunt hiervoor bij het WMO-loket van uw
gemeente terecht.  
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Heeft u al een
indicatie Wet
langdurige zorg
(Wlz)?
 
Dan kunt u dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing.
De kosten van de dagbesteding of dagbehandeling worden dan vergoed vanuit de
zorgverzekeraar.  
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Beschikt u over een
indicatie voor van
het CIZ voor verblijf
in een
zorginstelling?
 
Als u 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, als u zorg
ontvangt van Meander.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk.
Kijk op www.meandergroep.com en zoek op Volledig Pakket Thuis.
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Wat zijn de kosten
voor dagbehandeling
of dagbesteding?
 
Dagbesteding wordt door de WMO betaald: het vervoer wordt eveneens betaald
vanuit de WMO indien uw gemeente hiervoor een indicatie heeft afgegeven.  
Er geldt een eigen bijdrage voor de dagbesteding. Indien u of uw partner al een
eigen bijdrage betaalt voor WMO, dan wordt daarmee rekening gehouden.  
 
U kunt de dagbesteding ook zelf bekostigen, uit eigen middelen of vanuit PGB
(persoons gebonden budget). In dat laatste geval is ook een indicatie nodig van uw
gemeente. Datzelfde geldt voor een vergoeding van het vervoer tussen huis en
centrum.    
 
Dagbehandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor geldt meestal
geen eigen bijdrage. Voor zowel de verpleging als de therapieën is een 1ste lijns
verwijzing nodig of een aparte indicatie van de Wlz. Hier valt Behandeling groep
onder.  
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Waar vindt u
Dagcentrum Prima
Vista?
 
Dagcentrum Prima Vista, Specialistische begeleiding op maat is gevestigd in:
Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2 
6461 EH Kerkrade 
T 045 546 74 43
 
Dagcentrum Prima Vista is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m
16.30 uur.
 
 
 

Meer informatie
 
Voor meer informatie over Dagcentrum Prima Vista, Specialistische
Dagbehandeling 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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