Dagbehandeling
Grubbeveld
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Bij (beginnende) dementie kan het
moeilijk zijn om zeven dagen per week
24 uur lang thuis te verblijven.
Locatie Grubbeveld van Envida biedt een
dagbehandeling voor dementerenden die
nog thuis kunnen wonen, maar bij wie er
behoefte is aan extra zorg, ondersteuning
en behandeling.

Onze doelstelling
De dagbehandeling vindt plaats in
een prettige, aangename huiselijke
sfeer, zodat de bezoeker zich veilig en
geborgen voelt en zichzelf kan zijn. De
behandeling is gericht op het behoud
van datgene wat hij/zij wel nog kan en
het vertragen van verdere achteruitgang. Zelfredzaamheid staat hierbij
centraal.
Individuele doelstellingen
• Gedragsverandering stimuleren
• Aanleren van cognitieve strategie
(compenserende handelingen)
• Leren om sociale contacten aan te
gaan
• Verbeteren mentale vaardigheden
• Omgaan met het ziektebeeld
• Vergroten zelfredzaamheid
• Communicatieve vaardigheden
• Bevestigen/vaststellen van diagnose
• Aanvullende diagnostiek
Ontlasten van familie en mantelzorg
Uitgangspunt is het zo lang mogelijk in
stand houden van de eigen woon- en
leefsituatie. Als de mantelzorger wordt
ontlast door onze dagbehandeling, kan
hij/zij de zorgtaak vaak langer volhouden. Betrokkenen kunnen bij ons
terecht voor vaardigheids- of gedragstraining en begeleidingsadvies.

Breed activiteitenpakket
Met behulp van een breed activiteitenpakket wordt er gewerkt aan het
aanleren, veranderen, ontwikkelen,
stimuleren en in stand houden van
vaardigheden, rekening houdend met
individuele mogelijkheden en wensen.
De activiteiten vinden zowel individueel
als in groepsverband plaats.

• In contact blijven met de maatschappij door samen het nieuws van de
dag te bespreken d.m.v. de krant,
het maken van uitstapjes en samen
boodschappen doen.
• Het behouden van motorische
vaardigheden via creatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, bloemschikken, boetseren, en
mozaïeken.
• Vaardigheden en kennis behouden,
door trainingen.
• Het kunnen uitoefen van een hobby
door ontspanningsactiviteiten, zoals
muziek en biljarten.
• Mentale vaardigheden verbeteren,
door activiteiten die een bijdrage
leveren aan het individueel welbevinden.
Enkele voorbeelden:
• Het aanleren van cognitieve
strategie door middel van geheugenactivering, met de Braintrainer,
geheugenspellen.
• Vergroten zelfredzaamheid, door
middel van koken, boodschappen
doen, het uitvoeren van kleine zorgtaken en het aanbrengen van
structuur.
• Leren om sociale contacten aan te
gaan en deze te onderhouden:
samen activiteiten uitvoeren,
gesprekgroepjes, themabesprekingen en het stimuleren om
voor elkaar te zorgen. Of door het
uitvoeren van een gezelschapspel.
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Persoonlijk zorgplan
Om de bezoeker goed te leren kennen,
start de dagbehandeling met een observatieperiode van zes tot acht weken
Vervolgens wordt deze periode
geëvalueerd met alle betrokkenen
(familie en hulpverleners). Op basis
hiervan wordt beslist of de dagbehandeling voortgezet wordt of niet.
In geval van voortzetting stellen wij
een persoonlijk zorgplan en een
behandelplan op.
Deze zijn afgestemd op de bezoeker en
bevat doelstellingen, aandachtspunten,
omgangsadviezen en een individueel
dagprogramma. Vervolgens wordt het
zorgplan en behandelplan ieder half jaar
geëvalueerd in een cliëntbespreking.

• Eigenwaarde verkrijgen, vergroten,
stimuleren of behouden, door te
benadrukken wat wel nog kan en
minder aandacht te schenken aan de
zaken die niet meer kunnen.
• Omgaan met het ziektebeeld, het
voeren van themabesprekingen.
• Aanleren communicatieve
vaardigheden, gesprekgroepjes.
• Gedragsverandering stimuleren,
door activiteiten aangepast aan
het individu.
• Ontwikkelen en behouden van conditionele vaardigheden door middel
van bewegingsactiviteiten, zoals
sporten en wandelen.
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klinische les geven
ABC- analyse
opstellen crisisontwikkelingsmodel
(COM)
gedragsvisite (i.s.m. specialist
ouderengeneeskunde)
monitoren cognitie
individuele begeleiding
familiegesprek
geven van mantelzorggroep

Als aanvullende service kunnen bezoekers op consultbasis tevens terecht bij
een fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist of diëtist, wanneer dit nodig
is ten gevolge van zijn of haar dementie.

Dagindeling en vervoer
De dagbehandeling Grubbeveld heeft
op werkdagen plaats voor twintig
bezoekers. Afhankelijk van de indicatie
en passend bij de thuissituatie van de
cliënt, kan men kiezen op welke dagen
men gebruik wil maken van de dagbehandeling. Wij zorgen ook voor een
warme maaltijd. Op de afgesproken
dag(en) wordt de bezoeker ’s ochtends
tussen 9.30 en 10.15 uur met taxivervoer opgehaald en tussen 17.00 en
18.00 uur weer thuis gebracht.
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Aanvullende service
De behandeling vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts en psycholoog. De betrokken
huisarts blijft eindverantwoordelijk
voor de medische zorg. De psycholoog
begeleidt zowel de cliënt als ook het
team van de dagbehandeling door:
• bevestigen/vaststellen van diagnose
• aanvullende diagnostiek
• gedragsobservatie tijdens
activiteiten
• omgangsoverleg Voortgangsbespreking (wekelijks)

van informatie voor beide partijen.
De EVV’er is vervolgens de verdere
aanspreekpunt in het traject.
Heeft u nog vragen?
Natuurlijk bent u altijd welkom om
eens te komen kijken. Bel voor het
maken van een afspraak met een van
onze cliëntadviseurs: 0900 – 2233440
Dagbehandeling Grubbeveld
Vijverdalseweg 10
6226 NB Maastricht
Telefoon: 043 - 407 75 30
E-mail: TDbG@envida.nl.

Deelname
Voor een dagbehandeling heeft men
een indicatie (wet langdurige zorg,
behandeling in groepsverband) nodig
van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ).
In overleg met de huisarts of cliëntadviseur van Envida kan een aanvraag
worden ingediend bij het CIZ. Als de
indicatie een feit is, neemt de cliëntadviseur van Envida Advies contact
met de cliënt en zijn of haar naasten)
op. Vervolgens wordt een huisbezoek
gepland met de cliëntadviseur en de
EVV’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). Dit bezoek bestaat uit een kennismaking, een intake en uitwisseling
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Envida
Postbus 241
6200 AE  Maastricht
T 043 - 407 75 30
E   TDbG@envida.nl

Alg006/081015

www.envida.nl

8

