
DAGBEHANDELING
GRUBBEVELD

SAMENWERKEN MET EXTERNE 
DISCIPLINES 
De huisarts blijft eindverantwoor-
delijke van het zorgplan. Indien 
nodig wordt er contact opge-
nomen met de huisarts over de 
hulp/zorgvraag. Tevens werken 
we nauw samen met de casema-
nager, trajectbegeleider, wijkver-
pleegkundige, POH, hulp bij 
dementie, MET-GGZ enz.

START DAGBEHANDELING IN 
DE THUISSITUATIE. 
Als de cliënt het lastig vindt om 
deel te nemen aan de dagbe-
handeling, maar begeleiding wel 
van belang is, dan bestaat de 
mogelijkheid dat medewerkers 
van de dagbehandeling aan huis 
komen. De  medewerker zal de 
client begeleiden naar de dagbe-
handeling. Samen formuleren we 
haalbare doelen  in  het zorgplan. 
Daarnaast krijgt de cliënt onder-
steuning van de SOG en psy-
choloog. Na 6 weken evalueren 
we samen met de cliënt, 
mantelzorger of casemanager 
hoe het gaat.

ENVIDA ZORGT VOOR EEN 
WARME MAALTIJD 
De medewerkers van de dagbe-
handeling verzorgen een warme 
maaltijd. Als de cliënt liever een 
broodmaaltijd met een kop soep 
wenst, dan kan dat ook. 

De uitgangspunten van het RIVM 
zijn voor cliënten leidend.

ONS ADRES
Dagbehandeling Grubbeveld 
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DAGBEHANDELING 
GRUBBEVELD 
De dagbehandeling is bedoeld 
voor mensen die nog thuis kun-
nen wonen, maar bij wie vanwege 
beginnende dementie (kan ook 
op jongere leeftijd) behoefte is 
aan extra zorg, ondersteuning en 
behandeling. Het uitgangspunt is 
het zo lang mogelijk behoud van 
de regie op het eigen leven. Dag-
behandeling ontlast bovendien 
de mantelzorger, die zijn zorgtaak 
daardoor langer kan volhouden.

Er is plek voor 19 cliënten. De dag-
behandeling is erop gericht om te 
behouden wat de cliënt wel nog 
kan en verdere achteruitgang te 
vertragen. De zelfstandigheid en 
eigenwaarde van de cliënt staan 
centraal.

ZORG OP MAAT
Het aanbod is gericht op indivi-
duele doelstellingen en bestaat 
uit begeleiding, activering (zowel 
individueel als in groepsverband), 
sociale contacten en verzorging. 
Tevens bieden we begeleiding 
bij lichte verzorgende taken zoals 
toiletgang. De dagbehandeling 
biedt een omgeving waarin een 
cliënt zich veilig en geborgen 
voelt en zichzelf kan zijn. 
Familieleden en/of mantelzorg-
ers kunnen bij ons terecht voor 
advies en begeleiding.

WAT BIEDT DAGBEHANDELING 
GRUBBEVELD?    
• Geheugenactivering. Dat doen  
 we met behulp van de Brain 
 trainer en geheugenspellen.
• Zelfredzaamheid vergroten  
 door samen te koken, bood- 
 schappen te doen, kleine zorg-
 taken uit te voeren en struc- 
 tuur aan te brengen.
• Verbeteren sociale vaar-  
 digheden: het aangaan van  
 sociale contacten en deze  
 onderhouden: samen 
 activiteiten uitvoeen 
 (bijvoorbeeld een   
 gezelschapsspel), deel uit- 
 maken van gesprekgroepjes,  
 het houden van themabespre- 
 kingen en stimuleren om voor  
 elkaar te zorgen.
• Eigenwaarde verkrijgen, ver- 
 groten, stimuleren of behoud 
 en, door te benadrukken wat  
 iemand wel nog kan en ons  
 minder te richten op de   
 zaken die niet meer kunnen.
• Leren omgaan met het ziekte- 
 beeld via gesprek ken of the-
 mabesprekingen.
• Gedragsverandering stimu-
 leren door activiteiten die  
 aangepast zijn aan het 
 individu.
• Bewegingsactiviteiten zoals  
 sporten en wandelen.
• Trainingen waarmee   
 vaardigheden en kennis 
 be-houden kunnen blijven. 

 In contact blijven met de  
 maatschappij door samen het  
 nieuws op tv, radio of in de  
 krant te bespreken, uitstapjes  
 te maken en samen   
 boodschappen te doen.
• Behoud van motorische   
 vaardigheden door creatieve  
 activiteiten, zoals schilderen,  
 houtbewerking, bloemschik- 
 ken, boetseren, mozaïeken  
 enz.
• Ontspanningsactiviteiten  
 zoals muziek, biljarten enz.
• Activiteiten die de mentale  
 vaardigheden verbeteren.  
 Deze dragen bij aan het
 individueel welbevinden.

BEHANDELING
De behandelingen worden 
gegeven door een vast team 
behandelaars, waaronder een 
fysiotherapeut, ergotherapeut, 
een logopedist, een diëtist, psy-
choloog of specialist ouderenge-
neeskunde. Samen met de cliënt/
mantelzorger en medewerkers 
van de dagbehandeling wordt de 
hulpvraag in kaart gebracht en 
verwerkt in een behandelplan. Dit 
plan wordt ieder half jaar ge-
ëvalueerd. Familieleden en mant-
elzorgen kunnen bij het behande-
lend team terecht voor advies en 
begeleiding


