Dagbehandeling
Boxtel
Leer met passende hulp,
gemakkelijker zelfstandig wonen
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U woont nog zelfstandig, alleen of met uw partner. U heeft misschien al
wat hulp of zorg van de thuiszorg. Maar het zelfstandig wonen wordt
wat moeilijker, bijvoorbeeld door een ziekte als Alzheimer, Parkinson of
COPD, of omdat u een beroerte heeft gehad. U wilt echter wél zo lang
mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Dan is het goed om te kijken
hoe dat het beste kan. Wat heeft ú daar dan voor nodig?

Samen kijken we hoe we uw zelfstandigheid

Een multidisciplinair team werkt samen met u

kunnen verbeteren op een manier die past bij uw

aan uw doelen. Er zijn twee activiteitenruimtes,

mogelijkheden of hoe u eraan kunt werken om

verschillende rustruimtes en een plein voor

vaardigheden te behouden, zodat u zo zelfstandig

gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we de

en zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

mogelijkheid om u in overleg op de best passende

Dagbehandeling Boxtel van Zorggroep Elde

manier te begeleiden in wat u belangrijk vindt.

Maasduinen kan hierin veel voor u betekenen.
Ook als u een revalidatieproces heeft doorlopen

Bij Zorggroep Elde Maasduinen bieden we dag-

en u daarbij het maximale heeft bereikt, kan dag-

behandeling aan in verschillende vormen:

behandeling u nog passende hulp en ondersteuning

Kortdurende behandeling, langdurige behandeling,

bieden. We maken het, weer, mogelijk dat ú zo zelf-

behandeling één of meerdere dagdelen.

standig en lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
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Kortdurende behandeling

Langdurige behandeling

U kunt en wilt graag nog een aantal vaardigheden

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dementie

(weer) onder de knie krijgen. Maar wel zo dat uw

of een ernstige lichamelijke beperking kijken we op

zelfredzaamheid uitgebreid wordt. Dit kan gaan

welke gebieden er nog verbetering mogelijk is of

over het bereiden van eten, het leren omgaan met

waar vaardigheden nog in stand kunnen worden

een tablet, veilig leren bewegen, uw geheugen

gehouden, zodat u zo lang mogelijk in staat bent

trainen of u heeft handvatten nodig voor uw

thuis te blijven wonen. Ook hierbij wordt een

(veranderde) thuissituatie.

behandelplan samen met u en uw verwanten
opgesteld onder begeleiding van het multi-

Dan kunt u deelnemen aan de dagbehandeling.
De periode van behandeling kan per persoon
variëren en wordt daarom in overleg met u afgestemd. Er wordt samen met u en uw verwanten
een behandelplan opgesteld onder begeleiding
van het multidisciplinaire team.
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disciplinaire team.

U bepaalt
waar uw
behandeling
uit bestaat.

Behandeling één of meerdere dagdelen
U bepaalt waar uw behandeling uit bestaat.
Een professioneel team van verzorgenden,
verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en
behandelaren ondersteunt u daarbij. Als het nodig
is dan stellen we het plan een beetje bij. Samen
werken we aan wat ú wilt bereiken. Het kan ook
zo zijn dat we een samenwerking aan gaan met
uw eigen vertrouwde behandelaar, maar dat u
voor extra ondersteuning bij de dagbehandeling
komt. Als dit het geval is zorgt het enthousiaste
team van de dagbehandeling voor een prettige
samenwerking. Aan de dagbehandeling kunt u
één of meerdere dagdelen deelnemen.
Verwijzing
Denkt u dat dagbehandeling u kan helpen zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen?
Bespreek de mogelijkheden dan met uw huisarts,
zorgadviseur of specialist. Zij kunnen een gemotiveerde verwijzing maken waarin een duidelijke
vraagstelling vermeld staat die nodig is om deel te
nemen aan de dagbehandeling.
Vergoeding
Dagbehandeling Boxtel wordt vergoed vanuit
het basispakket van de zorgverzekering.
Uw zorgverzekeraar noemt de behandeling
‘gzsp in de groep’.
Locatie
De dagbehandeling vindt u in Boxtel bij locatie
Liduina van Zorggroep Elde Maasduinen.
Het adres is:
Liduinahof 35
5281 AD Boxtel
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Informatie
Wilt u meer weten over dagbehandeling Boxtel bij
Zorggroep Elde Maasduinen dan kunt u contact
opnemen met het enthousiaste team van de
dagbehandeling Boxtel. Zij zijn op werkdagen te
bereiken tussen 08.30 en 09.30 maar ook tussen
16.00 uur en 17.00 uur op 0411-634000 of via
mail dagbehandeling@zgem.nl.
Als u graag uw zelfstandigheid wilt versterken om
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, kunt u op
ons rekenen. We kijken uit naar uw komst!
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