Dagbehandeling bij De Zorggroep
Informatie voor professionals

Dagbehandeling
Als iemand ouder wordt en de zorgvraag toeneemt,
is het niet altijd nodig om naar een zorgcentrum
te verhuizen. De Zorggroep heeft ook de dienst
dagbehandeling in huis. Hieronder meer info over de
verschillende mogelijkheden.

Met de hulp van dagbehandeling -al
dan niet in combinatie met thuiszorgkunnen ouderen vaak lang zelfstandig
blijven wonen.
De Zorggroep kan dagbehandeling
bieden aan mensen met een lichamelijke aandoening (somatiek) en aan
mensen die kampen met geestelijke
achteruitgang (psychogeriatrie). Ook
is er een dagbehandeling speciaal
voor mensen met de ziekte van

Parkinson en voor jonge mensen
met dementie. Op de achterzijde
van deze folder staan de precieze
adresgegevens van deze zorgvoorzieningen.
Dagbehandeling somatiek
Veel aandoeningen vergen behandeling
zoals ergo- en fysiotherapie, én
begeleiding om het dagelijkse leven
weer zo goed mogelijk op te kunnen

pakken. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding, herseninfarct of na een
operatie. Maar ook bij de ziekte van
Parkinson, multiple sclerose, reuma
of dreigende vereenzaming. Bij
dagbehandeling somatiek krijgt de
cliënt overdag een programma op
maat aangeboden. Met aanvullend
ook ruimte voor ontspanning.
Afhankelijk van de indicatie kan dat
maximaal vijf dagen per week. Ook
om de mantelzorg te ontlasten en
verdere achteruitgang tegen te gaan.
Dagbehandeling psychogeriatrie (PG)
Dagbehandeling PG is met name
bedoeld voor mensen met dementie.
Het doel van dagbehandeling PG is
vooral om de cliënt structuur te bieden,
te stimuleren én het thuisfront te
ondersteunen door een stuk zorg uit
handen te nemen. Daarnaast biedt
dagbehandeling PG ook de hierboven
genoemd therapie, begeleiding en
ontspanning.

Aanvragen
Een huisarts of specialist kan dagbehandeling aanvragen bij het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Dagbehandeling wordt vergoed uit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Er wordt
een eigen bijdrage gevraagd.
Dagbehandeling kan ook aangevraagd
worden bij de gemeente als het alleen
om begeleiding gaat en wordt dan
vergoed uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Meer voorzieningen
Een andere dienst is dagverzorging.
De Zorggroep biedt dagverzorging
op 16 plaatsen in Noord- en MiddenLimburg. Veel projecten zijn als
Wmo-voorziening overgenomen door
gemeentes. Vaak wordt het dan
dagbesteding, dagopvang of nog
anders genoemd. Iedereen in een wijk
kan eraan deelnemen. Dit bepaalt
elke gemeente zelf.

Vragen over een van onze
dagbehandelingen?
Bel gerust tijdens kantooruren een van onze medewerkers. Telefoonnummers staan hieronder. Vragen over aanmelden? Zie hierboven onder
aanvragen of bel onze Zorgbemiddeling: T 088 – 610 1755.

Venray - Beukenrode (somatiek en psychogeriatrie)
Julianasingel 67 (via hoofdingang Rooyhof), 5802 AT Venray
T 06 - 20 59 09 69			
ma. t/m vr. 10 – 16 uur
Panningen - Piushof (psychogeriatrie)
Piushof 85, 5981 VW Panningen
T 088 - 610 1546			
ma. di. do. vr. 10 – 16 uur
Venlo - Populier (jonge mensen met dementie)
Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo
T 077 - 355 5358
Tegelen - Cavalier (somatiek, specialisatie Parkinson en psychogeriatrie)
Heren van Tegelen 3, 5931 MD Tegelen
T 077 - 373 9221 (somatiek)		
ma. t/m vr. 10 – 16 uur
T 077 - 373 9261 (psychogeriatrie)
ma. t/m vr. 10 – 16 uur
Roermond - Delta (somatiek, specialisatie Parkinson en psychogeriatrie)
Heinsbergerweg 176, 6045 CK Roermond
T 088 - 610 20 75 (somatiek) 		
ma. t/m vr. 10 – 16.00 uur
T 088 - 610 20 98 (psychogeriatrie)
ma. t/m vr. 10 – 16.30 uur
					
za. en zo. 10 – 15.30 uur
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Meer informatie
Klantenservice: 088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl

