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Waar kunt u terecht voor dagbehandeling?
Verpleeghuis Den Es in Varsseveld. Telefoon (0315) 258484  

E-mail infodenes@azora.nl.

Hoe is het vervoer geregeld?
Het vervoer wordt verzorgd door een taxibedrijf en geregeld door de medewerkers 

van dagbehandeling. Het vervoer is kosteloos als er van het CIZ een indicatie voor 

is afgegeven. 

Servicepunt Azora (www.servicepunt@azora.nl)

Telefoon (0315) 338222, u kunt vragen naar de cliëntadviseur of maatschappelijk 

werker van het zorgcentrum.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het actuele telefoonnummer van het CIZ is op te vragen bij het Servicepunt Azora 

of te vinden op www.ciz.nl.



  
Informatie voor (toekomstige) bezoekers

Psychogeriatrische Dagbehandeling



Voor wie is dagbehandeling bedoeld?
Psychogeriatrische Dagbehandeling is bedoeld voor cliënten die door cognitieve 

stoornissen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Doel van dagbehandeling 

is tevens ontlasting van de mantelzorger. Mede hierdoor kan de cliënt zolang 

mogelijk in zijn vertrouwde woonomgeving blijven wonen.

Wat biedt dagbehandeling?
Dagbehandeling biedt in groepsverband en op individueel niveau activiteiten aan 

in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte. U kunt hier een tot vijf dagen per week 

terecht. De dagbehandeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 

tot 16.30 uur. De groep wordt steeds begeleid door twee medewerkers. Vrijwilligers 

en stagiaires ondersteunen hierbij. De activiteiten die geboden worden zijn erop 

gericht het cognitief en lichamelijk functioneren van u zolang mogelijk in stand  

te houden, dan wel achteruitgang te vertragen. De activiteiten worden op de 

individuele behoeften en mogelijkheden afgestemd. De volgende activiteiten 

kunnen deel uitmaken van het programma: de krant lezen, sport- en spelacti-

viteiten, huishoudelijke werkzaamheden, tuinactiviteiten. Deelname aan het 

verenigingsleven, de kerkdienst en de zangmiddag in het verpleeghuis behoren 

ook tot de mogelijkheden. Op dagbehandeling wordt de warme maaltijd gebruikt. 

Tevens is er gelegenheid om te rusten.

Wie verzorgen de dagbehandeling?
Het team van dagbehandeling bestaat uit verschillende disciplines, aangestuurd 

door een teamleider die tevens de maatschappelijk werkende is: 

•	 	Medewerkers	dagbehandeling:

  Iedere cliënt heeft een EVV-er, de eerst verantwoordelijk verzorgende, die als 

contactpersoon fungeert. De medewerkers zijn ziekenverzorgenden en activiteiten-

begeleiders die naast de begeleidende taken ook lichtverzorgende taken uitvoeren.



•	 Specialist	ouderengeneeskunde:

  De specialist ouderengeneeskunde is inhoudelijk verantwoordelijk voor het 

zorgplan. Uw eigen huisarts blijft hoofdbehandelaar.

•	 Psycholoog:	

  Bij de start van dagbehandeling wordt er een psychologische screening 

afgenomen om te onderzoeken waar uw mogelijkheden liggen. De begeleiding 

en het programma wordt daarop afgestemd. De psycholoog leidt een gespreks-

groep waar cliënten van dagbehandeling aan kunnen deelnemen en begeleidt 

cliënten waar nodig ook individueel.

•	 Fysiotherapeut:	

  Dagelijks krijgt u groepsgym aangeboden en wordt er indien nodig individuele 

therapie gegeven. Ook kunt u onder begeleiding extra komen bewegen. Indien 

nodig worden andere disciplines vanuit verpleeghuis Antonia in Terborg 

benaderd. Te denken valt aan ergotherapie, logopedie en diëtist.

Hoe komt u voor dagbehandeling in aanmerking?
Om voor deelname aan dagbehandeling in aanmerking te komen heeft u een 

indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De aanvraag voor 

een indicatie moet rechtstreeks bij het CIZ worden gedaan door de huisarts, een 

specialist of de thuiszorgaanbieder. Tevens kan de mantelzorger de indicatie 

aanvragen. Ook kan de cliëntadviseur van Den Es adviseren bij het indienen van 

de aanvraag bij het CIZ of bij andere vragen.

Wat zijn de kosten voor u?
Als de indicatie door het CIZ is afgegeven, vindt financiering van de voorziening 

plaats vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Van uzelf wordt 

een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Voor een berekening van deze eigen 

bijdrage verwijzen wij naar www.cak-bz.nl.


