
Mensen
met 

aandacht

Centrum voor
slechtzienden
Parkstad
Specialistisch dagcentrum op maat



 
Het Centrum voor slechtzienden Parkstad (onderdeel van MeanderGroep
Zuid-Limburg), is ondergebracht bij Dagcentrum Prima Vista, waar begeleiding
op maat wordt geboden voor slechtziende ouderen. 
 
Deze mensen zijn kwetsbaar en kunnen door hun handicap in een isolement
terecht komen. 
 
Professionele begeleiding en ondersteuning kan hen helpen kwaliteit van leven
te behouden of te bevorderen.
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Doelgroep  
Het dagcentrum is bedoeld voor ouderen met een visuele beperking en richt zich
vooral op mensen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te komen. Door
de visuele beperking kan het zelfstandig functioneren in gevaar komen. Centraal
bij het dagcentrum staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren
door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.
 
Het dagcentrum is niet geschikt voor mensen die complexe somatische zorg
nodig hebben of aan psychische stoornissen lijden die het groepsgebeuren
verstoren.
 
Klanten kunnen afhankelijk van de indicatie
van maandag t/m vrijdag gebruik maken van
de diensten van het dagcentrum.  
 
Door deze begeleiding op maat kan men langer
zelfstandiger blijven functioneren in de eigen
woonomgeving. Daarnaast kunnen de
deelnemers rekenen op een prettige en
zinvolle invulling van hun dag, waarbij zij in
contact komen met mensen die in dezelfde
omstandig- heden verkeren (lotgenoten).
Kortom, een ideale plaats om sociale contacten
te leggen en mobiliteit en zelfstandigheid te behouden of te bevorderen. 
Door het dagcentrum te bezoeken, kan de thuissituatie worden ontlast.
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Gang van zaken

Gang van zaken bij het dagcentrum   
 
Het Centrum voor slechtziende ouderen van MeanderGroep is gehuisvest in
speciaal daarvoor ingerichte ruimten in het Zorg- en revalidatiecentrum Hambos.
Er zijn mogelijkheden om in kleine groepen te werken en voor individuele
begeleiding. Tussen 8.30 en 9.30 uur worden de bezoekers door middel van
groepsvervoer thuis aan de voordeur opgehaald. Bij aankomst in het centrum
staat een kop koffie of thee klaar en daarna beginnen de activiteiten.  
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De daginvulling gaat uit van eigen kracht en sluit aan bij de behoefte van de klant,
zodat het leefplezier en de zelfredzaamheid 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 mogelijkheden zoveel mogelijk in stand gehouden en
achteruitgang zoveel mogelijk vertraagd.   
 
Er wordt een afwisselend programma aangeboden, Zo kan er naar muziek
geluisterd worden en/of zelf muziek gemaakt worden; er kan geluisterd worden
naar een gesproken boek of naar actualiteiten zoals de krant, en daarover kan
met elkaar van gedachten gewisseld worden; men kan begeleid inkopen doen,
samen de maaltijd bereiden en er is gymnastiek c.q. bewegen voor ouderen en
wandelen. 
 
Omstreeks 12.00 uur wordt een warme maaltijd geserveerd. 
Omstreeks 16.00 uur worden de deelnemers weer naar huis gebracht. 
Bij aanvang van deelname wordt in overleg een zorgplan opgesteld, dat de basis
vormt van de te leveren begeleiding. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld.
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In aanmerking
komen voor het
dagcentrum  
Om voor het dagcentrum in aanmerking te komen, is een indicatie ‘visueel, plus of
midden’ nodig van de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor bij (het
WMO-loket van) uw gemeente terecht. 
 
Heeft u al een indicatie Wet lang- durige 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.
Volledig pakket Thuis ( VPT ) valt onder de wet WLZ. 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk om zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten
te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget. 
 
Voor therapieën is een eerstelijns verwijzing van de huisarts nodig. Het vervoer
wordt eveneens betaald vanuit de WMO indien uw gemeente hiervoor een
indicatie heeft afgegeven.
 
Er geldt een eigen bijdrage. Indien u of uw partner al een eigen bijdrage betaalt
voor Wmo of WLZ zorg, dan wordt daarmee rekening gehouden. U kunt de
dagbehandeling ook zelf bekostigen, uit eigen middelen of vanuit een 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 het centrum.
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Waar vindt u het
dagcentrum?
 
Het Centrum voor slechtzienden Parkstad is ondergebracht in het 

Dagcentrum Prima Vista
Kapellaan 2 
6461 EH Kerkrade 
T 045 546 74 43  
 
Openingstijden
Geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur (incl. reistijd).
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen
tussen 10.00 en 16.00 uur contact opnemen
met het Centrum voor slechtzienden Parkstad,
T 045 546 74 43 of stuur een mail naar
E centrumslechtziendenparkstad@mgzl.nl
 
Ook kunt u elke werkdag tussen 8.00-18.00 uur bellen met de klantenservice van
MeanderGroep, tel. 0900 699 0 699.
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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E centrumslechtziendenparkstad@mgzl.nl

 

Ook kunt u elke werkdag tussen 8.00-18.00

uur bellen met de klantenservice van

MeanderGroep, tel. 0900 699 0 699.
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