Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd!

Dagverzorging
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Dagverzorging Alerimus
Wie komt er in aanmerking voor dagverzorging?
Cliënten dienen geïndiceerd te zijn door het
Centrum Indicatiestelling Zorg.
Heeft u geen indicatie dan kunt u contact met
ons opnemen of u daar voor in aanmerking kan
komen. Wij beoordelen samen met u of u voor
een indicatie in aanmerking kunt komen.
De dagverzorging is een groepsgerichte ondersteuning en begeleiding aan
zelfstandig wonende ouderen en mindervaliden, die op grond van hun fysieke
of geestelijke beperkingen onvoldoende inhoud kunnen geven aan hun
maatschappelijke participatie.
Het doel van de dagverzorging is het aanbieden van een zinvolle dagbesteding
in groepsverband en mogelijkheden creëren om contacten te maken en te
onderhouden.
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Het dagprogramma zal bijdragen aan een structurele daginvulling, verlichting
van sociaal isolement, het handhaven van vaardigheden die cliënten nog kunnen en kennen en verlichting geven van de zorg thuis door mantelzorgers.
Indien nodig, kan tijdens de dagverzorging naast ondersteuning en begeleiding de noodzakelijke persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp
geboden worden.
Deelname aan de dagverzorging kan ook dienen ter preventie of ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening
en ter ondersteuning van het onderhouden en behouden van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Doelgroep: ouderen en mindervaliden met somatische of psychogeriatrische
problematiek.
Problemen van de ouderen en mindervaliden kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenzaamheidsgevoelens
Passiviteit
Partner is overbelast door psychische of fysieke zorg van de zorgvrager
Onrust
Dementie
Depressie
Onzekerheidgevoelens
Minderwaardigheidsgevoelens
Angst

Het kan een uiteraard ook om andere klachten gaan en of een combinatie van
bovenstaande.
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Behoefte van de ouderen:

•
•
•
•
•

activering
sociaal contact
controlefunctie
Thuis kunnen blijven wonen / partner of mantelzorg ontlasten
respijtzorg

Dagindeling op de dagverzorging, een globale indeling van de dag kan zijn:
10.00 uur
11.00 uur
12:00 uur
		
14:00 uur
14:30 uur
16:00 uur

koffie drinken
activiteit
maaltijd (warm of koud)/ indien van toepassing toezicht op
medicatie inname
activiteit
koffie/thee drinken
afsluiting dag / naar huis

Activiteiten dagverzorging:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wandelen
Creatieve activiteiten (kaarten maken, handwerken, schilderen, etc. etc.
Film kijken
Spelletjes doen
Boodschappen doen / winkelen
Uitstapje maken
Koken / bakken
Gesprek
Gymnastiek
Huishoudelijke activiteiten: zilver poetsen, plantverzorging etc.
Lezen
Puzzelen
Tuinactiviteit
Zingen
Muziek luisteren
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Groepsgrootte dagverzorging
De groepsgrootte kan zeer
variëren, afhankelijk van de
groepssamenstelling zal dit
maximaal 10 à 15 personen zijn.
Eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het CAK.
Tevens is er een kleine bijdrage per maand voor materialen en activiteiten.
Informatie dagverzorging
Heeft u nog vragen en wilt u een keer komen kijken, dan kunt u contact
opnemen met de coördinator thuiszorg verzorging of een medewerkende van
de dagverzorging; telefoonnummer 0186 – 659 659
Alerimus beschikt over drie dagverzorgingen waar naar keuze u terecht kan:
Locatie Dagsluis in de Buitensluis
Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur
Maandag t/m vrijdag
Bernhardstraat 25
3281 BC Numansdorp
0186 659 659

Locatie Dagwaard in Zoomwijck
Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur
Maandag t/m vrijdag
Molenaar 22
3262 DE Oud-Beijerland
0186 659 659

Locatie Het Palet
Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur
Maandag t/m vrijdag
Rembrandstraat 11
3262 HN Oud-Beijerland
0186 769 040
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Woon-, zorg- en dienstencentrum bestaande uit locatie de Buitensluis in Numansdorp
en locatie de Open Waard in Oud-Beijerland
Postbus 7332
3200 AC Numansdorp
tel. 0186 659 659
fax. 0186 654 940
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Deze folder is tot stand gekomen in mei 2016. Er kunnen veranderingen zijn geweest op
het moment dat u deze folder ontvangt. Aan tekst in deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.

De Buitensluis

Het Buiten van Open Waard

Bernhardstraat 25
3281 BC
Numansdorp

Polderlaan 5
3261 ZA
Oud-Beijerland
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