
Dagbehandeling
psychogeriatrie

dagprogramma | gerichte trainingen | afwisselende activiteiten

vast dagritme | langer zelfstandig

Voor begeleiding
en structuur



Zo ziet een dag bij de 
dagbehandeling eruit

Zowel ’s morgens als ’s middags staan  

er gezamenlijke en individuele activi-

teiten op het programma. Het aanbod is 

divers: gezamenlijk de krant bespreken, 

geheugentraining, wandelen, iets maken 

of bakken, gebruik van computer of 

tablet, muziek, zang enzovoort.  

 

 

 

 

De activiteiten worden afgestemd op 

uw behoeften. Tussen de middag is er 

een warme maaltijd. De ruimte waarin de 

dagbehandeling is ondergebracht, biedt 

een huiselijke, vertrouwde omgeving 

waarin u zich snel thuis zult voelen.

Dagbehandeling
psychogeriatrie

Atlant Zorggroep biedt dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen 

(dementie). Elke doordeweekse dag tussen 9.00 en 16.00 uur is de dagbehandeling 

geopend; u geeft zelf aan op welke dag(delen) of dagen u er gebruik van wilt  

maken. Bij de dagbehandeling is professionele begeleiding en behandeling.  

Er zijn gezamenlijke activiteiten, waardoor sociale contacten worden gestimuleerd.



Verpleeghuis Heemhof biedt:  
De Breingroep, waar cliënten samen praten 
over wat hen bezig houdt. 
De KOPgroep, waar cliënten met beginnende 
dementie leren omgaan met en accepteren 
van de ziekte.  

zie www.atlant.nl

Het team van de 
dagbehandeling

Ons team staat garant voor goede  

begeleiding en behandeling en bestaat  

uit de teamleider dagbehandeling, 

eerst verantwoordelijke begeleiders,  

activiteitenbegeleiders, maatschappelijk 

werker, specialist ouderengeneeskunde 

(verpleeghuisarts), psycholoog,  

fysiotherapeut en ergotherapeut.  

Zij zijn gespecialiseerd in geriatrische 

aandoeningen. Het team volgt hoe het 

met u gaat en bespreekt dit regelmatig 

met u en eventueel uw partner of familie.

Aanmelden voor  
de dagbehandeling:  
met of zonder indicatie

U kunt zich met of zonder indicatie 

aanmelden voor de dagbehandeling. 

Zonder indicatie komen de kosten voor 

uw eigen rekening. Met indicatie krijgt u 

de kosten grotendeels vergoed vanuit 

de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen 

bijdrage (inclusief vervoer) en die is 

inkomensafhankelijk.

Er zijn gezamenlijke activiteiten, waardoor  
sociale contacten worden gestimuleerd.



Een indicatie voor  
de dagbehandeling  
(en vervoer) aanvragen

Na overleg met uw huisarts of specialist 

kunt u een (indicatie)aanvraag voor 

dagbehandeling doen. Dagbehandeling 

wordt, afhankelijk van uw indicatie, 

vergoed vanuit de Wet langdurige zorg 

(Wlz) of de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Hiervoor heeft 

u een indicatie van het CIZ nodig. Ook 

is (om medische redenen) een indicatie 

mogelijk voor het vervoer naar de 

dagbehandeling. U kunt via www.ciz.nl 

een formulier opvragen of bellen met 

het CIZ via (088) 789 10 00. Zodra de 

indicatie is toegekend door het CIZ, kunt 

u zich aanmelden bij Bureau Zorgentree 

van Atlant Zorggroep, telefoon: (055) 

506 74 56. We maken dan een afspraak 

met u voor een kennismakingsgesprek. 

Daarin bespreken we uw wensen en 

vertellen we wat de mogelijkheden 

zijn. Doorgaans kunt u daarna al snel 

terecht bij de dagbehandeling.

Openingstijden 
dagbehandeling

Maandag tot en met vrijdag van  

9.00 tot 16.00 uur; op feestdagen  

is de dagbehandeling gesloten.  

Bureau Zorgentree
van Atlant Zorggroep

Telefoon: 

(055) 506 74 56 

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl
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