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Dagactiviteiten

Natuurlijk richt u uw leven graag zo lang mogelijk zelfstandig in. Lukt dit
u door omstandigheden minder goed? Dan is het prettig als iemand u
daarbij ondersteunt. Bij Catharina Stichting kunt u samen met anderen
onder begeleiding één of meerdere dagdelen per week doorbrengen. De
activiteiten sluiten aan bij uw behoeften, zodat u kunt blijven doen wat
voor u belangrijk is.
Dagactiviteiten zijn gericht op ouderen met problemen als gevolg van
dementie. U ontvangt professionele ondersteuning om de dag zinvol door
te brengen en vorm te geven. Uw eventuele partner kan de zorg dan even
loslaten. U kunt voor dagactiviteiten terecht bij Sonnevanck (Leemgaarde,
Oostvoorne), Strandjutter (Stuifakkers, Rockanje) en Zorgboerderij Op Aarde
(Brielle). De dagactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit creatieve-, huishoudelijkeof tuinactiviteiten, maar ook bewegen, gezellig samen zijn en uitstapjes
maken behoren tot de mogelijkheden. Zorgboerderij Op Aarde biedt
boerderijactiviteiten voor een specifieke doelgroep.

De start van uw ondersteuning
Het eerste contact
Om deel te nemen aan de dagactiviteiten heeft u een indicatie nodig (zie
‘Praktische informatie’). Nadat u een indicatie heeft gekregen en de zorg heeft
aangevraagd, neemt een van de groepsbegeleiders contact met u op. Samen
neemt u uw situatie door en bespreekt u de ondersteuning die u nodig heeft.
De begeleider spreekt ook met u af op welke dag(delen) u aan de activiteiten
deelneemt.
Zorgovereenkomst
Voordat u begint met de dagactiviteiten stellen wij een zorgovereenkomst op.
Hierin staan zowel uw als onze rechten en plichten.
Zorgleefplan
U krijgt een vaste contactpersoon. Tijdens een eerste gesprek brengen we uw
persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden binnen uw indicatie in kaart.
Dit doen we aan de hand van vier levensdomeinen:
• Woon- en leefomstandigheden
• Participatie
• Mentaal welbevinden
• Autonomie
De begeleiding stemmen we hierop af. Dit leggen we vast in uw zorgleefplan.
In dit plan beschrijft u (of uw naaste) samen met uw contactpersoon wat uw
doelen zijn en wie wat doet om te zorgen dat u deze doelen kunt behalen. Het
zorgleefplan is onderdeel van uw zorgdossier.
We stellen uw zorgleefplan op binnen zes weken nadat u met de dagactiviteiten
bent gestart. Onze medewerkers voeren de zorg uit volgens de afspraken in het
zorgleefplan. Uw zorgdossier wordt centraal bewaard. Als de situatie verandert,
maken we aanvullingen. Ook specifieke aanpassingen, bijvoorbeeld op verzoek
van de specialist ouderengeneeskunde of uw behandelaars, nemen wij in het
plan op.
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Praktische informatie
Indicatie
Dagactiviteiten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Maar er zijn ook mogelijkheden als overbrugging binnen de Wlz, MPT of VPT.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een indicatie of wilt u een indicatie
aanvragen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.
Ook de zorgadviseur van Catharina Stichting kan u meer informatie geven:
(0181) 489 993 of zorgadviseur@catharinastichting.nl. Bij de zorgadviseur kunt
u ook de zorg aanvragen.
Eigen bijdrage
Voor dagactiviteiten stelt de overheid een eigen bijdrage verplicht. Informatie
hierover vindt u bij het CAK: www.hetcak.nl.
Aanvullende begeleiding
Heeft u geen indicatie? Of is de begeleiding die u ontvangt niet toereikend,
maar krijgt u geen hogere indicatie? U kunt bij ons ook aanvullende begeleiding
afnemen. Deze aanvullende zorg leggen wij apart vast in een overeenkomst.
De kosten voor deze zorg betaalt u zelf.

Zorgleefplanbespreking
Ten minste tweemaal per jaar evalueert uw contactpersoon de zorg met u
en/of uw vertegenwoordiger en uw begeleider. De doelen en acties uit het
zorgleefplan zijn hierbij het uitgangspunt. Eventuele veranderingen of nieuwe
afspraken leggen wij opnieuw schriftelijk vast.
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Maaltijden
Er is de gelegenheid op de dagbesteding om tegen een vergoeding tussen
de middag deel te nemen aan de warme maaltijd. In plaats van een warme
maaltijd behoort een broodmaaltijd ook tot de mogelijkheden.
Vervoer
Woont u in Leemgaarde of Stuifakkers, dan kunt u eventueel hulp krijgen
met halen en brengen naar de dagbesteding, mits passend bij uw indicatie.
Uw indicatie kan de mogelijkheid bieden tot aanvullende vergoeding voor
bijvoorbeeld taxiritten naar de dagbesteding.
Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dagactiviteiten?
Kijk dan op www.catharinastichting.nl.
Uiteraard kunt u ons ook bellen: (0181) 412 555.

Locaties dagactiviteiten
Sonnevanck
Leemgaarde
Bezoekadres:
Patrijzenlaan 6, 3233 BR Oostvoorne
E-mailadres: sonnevanck@catharinastichting.nl
Centraal telefoonnummer: (0181) 412 555
De Strandjutter
Stuifakkers
Bezoekadres:
Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje
E-mailadres: dagbestedingsa@catharinastichting.nl
Centraal telefoonnummer: (0181) 412 555
Zorgboerderij Op Aarde
Bezoekadres:
Sleepseweg 9, 3231 LG Brielle
E-mailadres: info@boerderijopaarde.nl
Website: www.boerderijopaarde.nl
Telefoonnummer: (0181) 760 130
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