Dagbesteding

Een waardevolle aanvulling op zelfstandig wonen

“Net als vroeger
spelletjes doen.
En ik win ook nog!”

Ouder worden en zelfstandig wonen in uw vertrouwde omgeving
is een waardevol goed. Het kan dat u daarbij ondersteuning nodig
heeft. Wanneer u niet voortdurend individuele begeleiding of verzorging nodig heeft, dan is dagbesteding voor u wellicht een waardevolle aanvulling. Ouderen of mensen met een beperking kunnen
bij Vivantes iedere week één of meerdere dagen op diverse plekken
voor dagbesteding terecht.

Dagbesteding is bedoeld voor senioren die
langer zelfstandig thuis willen wonen maar
daarbij ondersteuning nodig hebben. Mantelzorgers krijgen de tijd om op adem te komen
en de deelnemer is even in een andere omgeving. Centraal staat een plezierig contact met
elkaar. Aan de deelnemers worden zowel individuele- als groepsactiviteiten aangeboden.
Denk hierbij aan creatieve activiteiten, deelnemen aan een spel, wandelen, winkelen, bewegen op muziek of geheugentraining. Tijdens
de dagbesteding wordt met iedere deelnemer
individueel bekeken hoe structuur gebracht
kan worden in het dagelijkse leven thuis en
hoe de zelfredzaamheid gestimuleerd kan
worden.
Maaltijd
Gezond eten is belangrijk. Goede voeding
bevordert de gezondheid en kan ziekten voorkomen of de kans erop verkleinen. Tijdens de
dagbesteding ontvangt u rond het middaguur
een gezonde, aangeklede broodmaaltijd. In
Amusant, Franciscus en ‘t Puther Höfke kunt
u ook gebruik maken van een warme maaltijd.
Deze wordt vers en ambachtelijk bereid. U betaalt voor de warme maaltijd een extra bedrag.
U vindt de actuele bedragen op onze website
www.vivantes.nl.
Vervoer van en naar huis
Dagbesteding start in de ochtend tussen
09.30 en 10.30 uur. Klanten die niet op eigen
gelegenheid kunnen komen en toestemming
van de gemeente hebben voor vervoer worden thuis opgehaald, samen met andere deelnemers aan Vivantes dagbesteding.

Tussen 16.00 en 17.00 uur worden zij weer
veilig thuisgebracht. Ook zonder indicatie
kunt u, tegen een vastgesteld tarief, gebruik
maken van dit vervoer.
Indicatie en eigen bijdrage
Aan de dagbesteding kunt u zowel met als
zonder toestemming van de gemeente deelnemen. Middels een keukentafelgesprek bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt
voor dagbesteding. Wanneer u toestemming
heeft van de gemeente, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt
bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze instantie int ook uw eigen
bijdrage.
Heeft u géén toestemming dan betaalt u voor
deelname aan de dagbesteding een door
Vivantes vastgesteld tarief. U vindt de actuele
bedragen op onze website www.vivantes.nl.
Dagbesteding wordt aangeboden in:
Wijksteunpunt Amusant - Geleen Zuid
maandag t/m vrijdag
Wijksteunpunt Franciscus - Beek
maandag t/m vrijdag
Zorgboerderij ‘t Puther Höfke - Puth
maandag t/m vrijdag

Meer informatie?
Onze klantadviseurs zijn deskundig en vriendelijk. Zij staan voor u klaar om u te helpen, te
adviseren en te ondersteunen.
Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur via tel. 046 411 35 00 of via email: klantadviseurs@vivantes.nl. U kunt ook
onze website raadplegen www.vivantes.nl.

Compleet zorgaanbod
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en in
de wijk. Onze zorg is toegesneden op uw persoonlijke situatie. In onze wijksteunpunten in
de regio bieden we allerlei diensten en activiteiten aan.
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