Informatie
Voor meer informatie kunt u op
werkdagen terecht bij Cliëntservice
terecht, tel. 0416-698400.
Locatie Wijkestein
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg

DAGBESTEDING

Zorgplein Maaswaarden levert
maatwerk op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
De kwaliteit van het leven staat bij
ons hoog in het vaandel. Wij maken
graag samen met u afspraken over
de daarbij passende ondersteuning.

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Zorgplein Maaswaarden is een
gecertificeerde organisatie die u
hulp kan bieden als u niet meer voor
uzelf kunt zorgen vanwege
ouderdom, handicap, langdurige of
kortstondige ziekte.
Dagbesteding
Uw gezondheid of de gezondheid van uw
partner gaat langzaam achteruit. U kunt
zich nog wel redden, maar de deur
uitgaan, lukt eigenlijk niet meer. U bent
veel alleen. Of u zorgt voor uw partner.
Zijn of haar gezondheid gaat achteruit.
Uw partner heeft weinig contacten.
Misschien heeft uw mantelzorger behoefte
aan ondersteuning. Dan is dagbesteding
wellicht een optie.
Na het verkrijgen van
een indicatie kunt u
of uw partner bij
Zorgplein
Maaswaarden, locatie
Wijkestein, terecht
voor dagbesteding.
Bij dagbesteding is er sprake van een
breed aanbod aan activiteiten en indien
gewenst, kunt u tegen een vergoeding,
gebruik maken van de maaltijd.
Er wordt rekening gehouden met uw
gezondheidsproblemen.

Dagbesteding kan gedurende één of
meer dagen per week worden gegeven.

Activiteiten
Wat biedt Zorgplein Maaswaarden onder
andere aan activiteiten?
 Sociale bezigheden en contacten,
zoals koffie drinken,
gezelschapsspelen;
 Educatieve activiteiten, zoals
geheugentrainingen en het lezen van
de krant;
 Tuinieren;
 Mobiliteitstrainingen; waaronder het
in stand houden en of vergroten van
de zelfredzaamheid;
 Creatieve activiteiten, zoals
bloemschikken en kaarten maken.

Wat kunt u van ons verwachten
 Professionele medewerkers;
 Individuele en groepsactiviteiten;
 Tegen vergoeding een brood- of
warme maaltijd;
 Vervoer van- en naar huis, indien uw
gemeente hiervoor een beschikking
heeft afgegeven.
 Een persoonlijk zorgleefplan.
 Regelmatig overleg of alles nog naar
wens is.
Verwijzing en vergoeding
Om in aanmerking te komen voor
dagbesteding heeft u een indicatie nodig
van uw gemeente. Dit geldt ook voor het
vervoer.
Afhankelijk van uw inkomen wordt een
eigen bijdrage in rekening gebracht.
Dit gebeurt door het CAK = Centraal
Administratie Kantoor. Zie
www.hetcak.nl
Ook bestaat de
mogelijkheid om
via het
Persoonsgebonden
Budget of
particulier gebruik
te maken van dagbesteding.
De tarievenlijst is verkrijgbaar bij
Cliëntservice.

