Dagbehandeling psychogeriatrie (PG)
Ook als u ouder wordt en meer zorg nodig heeft omdat u
bijvoorbeeld steeds vaker dingen vergeet, verward bent of
zelfs begint te dementeren, is verhuizing naar een groepswoning of zorgcentrum lang niet altijd nodig.
Dagbehandeling psychogeriatrie (PG) kan uitkomst bieden.
De Zorggroep biedt op vier plaatsen in Noord- en MiddenLimburg dagbehandeling psychogeriatrie. Op de achterzijde
van deze folder vindt u de adressen en telefoonnummers.
Wat kunt u verwachten?
Mensen die de dagbehandeling PG bezoeken, worden gestimuleerd om aan activiteiten deel te nemen die er door onze medewerkers en vrijwilligers worden georganiseerd. Dit gebeurt op een
vaste, gestructureerde manier, zodat dit zo veel als mogelijk
herkenning en houvast biedt en helpt om verdere achteruitgang
tegen te gaan. Met onze zorg, begeleiding en therapie kunnen we
ook thuiswonende partners en andere mantelzorgers ondersteunen.
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Wie komt in aanmerking?
Dagbehandeling PG is met name bedoeld voor mensen met een
vorm van dementie (vaak de ziekte van Alzheimer). Symptomen
van deze ziekte zijn onder meer dingen vergeten, de tijd niet meer
goed weten, de weg kwijtraken, moeite hebben met dagelijkse
handelingen, weinig willen doen en veel slapen. Ook kunnen
onrust en verandering van karakter optreden.
Wat houdt behandeling in?
U krijgt als deelnemer op een dagbehandeling zorg op maat.
Naast activiteiten, begeleiding en lichamelijke zorg kan dat
betekenen dat u ook behandeling krijgt van een fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, psycholoog en een specialist
ouderengeneeskunde (arts) van De Zorggroep. Tijdens een
intakegesprek stellen we samen een behandelplan op. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgdossier.
Daarin staat ook wie uw vaste aanspreekpunt is en staan afspraken over het gebruik van maaltijden en andere faciliteiten.
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Hoe kunt u dagbehandeling PG aanvragen?
U kunt dagbehandeling psychogeriatrie en het vervoer er naar
toe eenvoudig via uw huisarts of een andere medisch specialist
aanvragen. Zij leiden uw aanvraag door naar het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg). Dagbehandeling PG wordt vergoed
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Er kán een eigen bijdrage
worden gevraagd. Dagbehandeling kan ook aangevraagd
worden bij de gemeente als het alleen gaat om begeleiding en
wordt dan vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Zijn er meer mogelijkheden?
Een andere mogelijkheid is dagbesteding die De Zorggroep op
10 plaatsen in Noord- en Midden-Limburg biedt. Kijk op onze
website of stuur ons een mail als u de folder van onze
dagbesteding bij u in de buurt toegestuurd wilt hebben.
Daarnaast kennen veel gemeenten Wmo-voorzieningen die ook
dagbesteding of dagopvang of nog anders worden genoemd.
Iedereen in een wijk kan eraan deelnemen. Kijk hiervoor op de
website van de gemeente waarin u woont.
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Locaties
Hieronder staan de locaties waar De Zorggroep dagbehandeling PG
biedt. In Roermond, Tegelen en Venray wordt ook dagbehandeling
somatiek geboden. Een aparte dagbehandeling in Venlo is speciaal
bedoeld voor jonge mensen met dementie.


Panningen - Piushof
Piushof 85, 5981 VW Panningen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10-16 uur
T 088 - 610 1546



Venray - Beukenrode
Beukenlaan 1, 5802 CJ Venray
Maandag t/m vrijdag van 10-16 uur
T 0478 - 558 556



Tegelen - Cavalier
Heren van Tegelen 3, 5931 MD Tegelen
Maandag t/m vrijdag van 10-16 uur
T 077 - 373 9261



Roermond – Roerderhof
Heinsbergerweg 176-G, 6045 CK Roermond
Maandag t/m vrijdag van 10-16.30 uur
Zaterdag en zondag van 10-15.30 uur
T 088 - 610 2098

Postbus 694
5900 AR Venlo
T 088 – 61 088 61
E klantenservice@dezorggroep.nl
I www.dezorggroep.nl
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