> Dagbehandeling Parkinson

Specialistische
dagbehandeling
voor mensen met
Parkinson

Deze folder geeft informatie over specialistische dagbehandeling
voor mensen met de ziekte van Parkinson en is bedoeld voor patienten, familie en professionals.
Parkinson is een ziekte die zich bij elk mens anders uit en dat vereist een aanpak die is afgestemd op het individu.
Wij gaan uit van de definitie van positieve gezondheid van
Machteld Huber: “Gezondheid als het vermogen om zich aan te
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven.”
Het gaat dus niet om de vraag: wat is er met u aan de hand maar
om de vraag: wat is voor u belangrijk om kwaliteit van leven te
ervaren? Vanuit die optiek organiseren we de zorg voor de
mensen met de ziekte van Parkinson rondom de klant.
Wat houdt dit in?
1. Betere zorg door de beschikking over de juiste expertise
2. Begeleiding en behandeling door bij ParkinsonNet
aangesloten zorgverleners
3. Informatie en begeleiding afgestemd op de wensen en
behoeften van de individuele klant, passend bij de afgegeven
indicatie.
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Wat de klant zelf kan, laten we hem/haar ook zelf doen.
Daarom scheppen we zoveel mogelijk voorwaarden om de zelfredzaamheid te bevorderen.
Minstens zo belangrijk is de aandacht voor de aspecten die niet
met lopen of houding te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het
spreken, slikken, slapen, etc.
Juist deze symptomen zijn vaak erg bepalend voor de ervaren
kwaliteit van leven. Ook is er aandacht en ruimte voor de mogelijke frustratie over de beperkingen en het verlies
van vertrouwen in, en controle over het functioneren van het
eigen lichaam wat zo kenmerkend is voor deze ziekte.
Voor het welbevinden en van de klant is het zeker ook van belang
om aandacht te hebben voor advies, informatie, en emotionele
ondersteuning aan partner en/of familie van de klant.
Alle zorgverleners zijn geschoold door ParkinsonNet.
ParkinsonNet is het landelijk kwaliteitsnetwerk waarbij alle
hulpverleners zijn aangesloten, die zich specifiek richten op mensen met de ziekte van Parkinson.
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Vormen van dagbehandeling
Voor mensen met Parkinson bieden wij dagbehandeling voor
twee verschillende doelgroepen:
Op het Dagcentrum van Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos
in hartje Kerkrade.
Hier bieden we van maandag t/m vrijdag dagbehandeling voor
mensen met Parkinson, waarbij het thuis nog goed gaat.
Door deelname aan de dagbehandeling wordt de mantelzorg een
of meer dagen ontlast, zodat het thuis nog een tijdje samen goed
blijft gaan.
Op de Woongroep Parkinson, afdeling Narcis van Verpleeghuis
Lückerheide.
Hier bieden we naast permanent verblijf op elk van de 3 woonkamers van maandag t/m vrijdag dagbehandeling voor mensen met
Parkinson. Doel van deelname bij deze vorm is door middel van
het opbouwen van dagen alvast te wennen aan het op handen
zijnde komen wonen op de Woongroep Parkinson.
Gang van zaken bij dagbehandeling
Deelnemers worden thuis opgehaald door een taxi of rolstoelvervoer. Klanten van de dagbehandeling kunnen o.a. gebruik maken
van de volgende zorgverleners:
 Activiteitenbegeleider
 Verzorging/Verpleging
 Arts
 Diëtiste
 Ergotherapeut
 Fysiotherapeut
 Logopedist
 Parkinsonverpleegkundige
 Psycholoog
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Afhankelijk van uw indicatie is behandeling wel of niet inbegrepen. Is behandeling niet inbegrepen, dan kunt u toch gebruikmaken van deze gespecialiseerde zorgverleners via een zogenaamde
eerstelijnsverwijzing van uw huisarts.
De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening wordt verder
gewaarborgd, doordat wij nauw samenwerken met neuroloog
dr. Tissingh, en diens Parkinsonverpleegkundige Nicole Soleil,
van het Zuyderland ziekenhuis.

In de dagelijkse begeleiding wordt rekening gehouden met de
specifieke uitingsvorm van de verschijnselen bij elke klant.
De begeleiding is er op gericht dat de klant hier zo min mogelijk
ongemak van ervaart.
In het activiteitenaanbod proberen wij zoveel mogelijk rekening te
houden met individuele behoeften in het aanbod van activiteiten
op de groep. Daarnaast biedt deelname ook de mogelijkheid gezellig een praatje te maken met andere deelnemers over allerlei
zaken, maar ook desgewenst over de ziekte en wat dit met je
doet.
Indien gewenst wordt de klant verzorging geboden zoals hulp bij
een douchebeurt, bezoek aan een pedicure of kapper.
De dagbehandeling Hambos beschikt over een speciale rustruimte
met bedden en relaxstoelen. Voor klanten wordt tussen de
middag een maaltijd geserveerd, bij de invulling van 2 dagdelen.
Regelmatig overleg met - voor zover van toepassing - de mantelzorgers, thuiszorg, ziekenhuis, enzovoort biedt meerwaarde voor
alle betrokkenen.
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In aanmerking komen voor dagbehandeling
Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, is een
Indicatie plus/middel van de gemeente nodig.
U kunt hiervoor bij het WMO-loket van uw gemeente terecht.
Hebt 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.
Er geldt hiervoor wel een eigen bijdrage.
Beschikt u 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 meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw
wijk. Kijk hiervoor op:
www.meandergroep.com/in-uw-wijk/zichtbare-schakels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van de MeanderGroep (tel.nr. 0900 699 0 699) of met de
Parkinson-verpleegkundige in Zorg- en revalidatiecentrum
Hambos en verpleeghuis Lückerheide.
Wat zijn de kosten voor dagbehandeling?
Zowel de dagbehandeling als het vervoer wordt door de WMO betaald indien uw gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven.
Voor de inzet van verpleging als van therapieën is een eerstelijns
verwijzing nodig van uw huisarts of een Wlz-(behandel)indicatie.
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Waar vindt u dagbehandeling
Parkinson?
Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2
6461 EH Kerkrade
T 045 546 75 46
Geopend: maandag t/m vrijdag
Verpleeghuis Lückerheide
Woongroep Parkinson Narcis
St. Pieterstraat 145
6463 CS Kerkrade
T 045 545 69 44
Geopend: maandag t/m vrijdag

Meer informatie
Voor meer informatie over Dagbehandeling Parkinson kunt u
contact opnemen met onze Parkinson-verpleegkundigen.
Per e-mail via: parkinson@mgzl.nl
Telefonisch via de klantenservice: T 0900 699 0 699.
De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 18.00
uur. De Parkinsonverpleegkundige krijgt dan een terugbelverzoek.
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