
Dagverzorging
CVA

Wij helpen u  
met de gevolgen  
van een CVA

Wilt u meer weten over 
onze dagverzorging 
CVA?

Onze medewerkers van Bureau  

Zorgentree zijn u graag van dienst en 

bieden u vrijblijvend advies voor uw 

specifieke situatie. U kunt ze bellen  

via (055) 506 74 56. 

Bureau Zorgentree
van Atlant Zorggroep

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl

Dagprogramma | Ondersteuning | Zorg en begeleiding |

Gezamenlijke activiteiten | Samen eten | Gezelschap
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Wat bieden wij u tijdens 
de dagverzorging CVA?

•  Activiteiten die de functie/coördinatie 

stimuleren en spieren activeren.

•  Activiteiten die aansluiten bij uw  

mogelijkheden: nieuwe hobby’s  

ontdekken, creatief bezig zijn,  

meer bewegen voor ouderen en  

gezelschapsspelen.

•  Ondersteuning bij de activiteiten  

van het dagelijks leven.

•  Gezelligheid: sociale contacten leggen, 

samen de krant lezen, bijpraten met 

koffie en thee en samen eten.

•  Afleiding waardoor uw problematiek 

even naar de achtergrond verdwijnt.

•  Een sfeer waarin u zich thuis voelt: 

niets is verplicht. Dagverzorging is  

geen verdere behandeling of therapie.

Dagverzorging
CVA



Wij helpen u met de 
gevolgen van een CVA

Atlant helpt u uit deze situatie. Wij 

bieden dagverzorging als u een CVA hebt 

gehad, uitbehandeld bent en de behoefte 

hebt aan sociale contacten, gezelligheid 

en ondersteuning in uw dagelijks leven.

Dit betekent de dag- 
verzorging CVA voor u

Onze dagverzorging in woonzorgcentrum 

Koningin Wilhelmina te Apeldoorn biedt 

u een plek om anderen te ontmoeten, 

samen te eten en nieuwe activiteiten te  

ontplooien. Tijdens vier dagdelen per 

week (dinsdag en vrijdag) is er  

Wat biedt Atlant u?

• Sociale contacten en gezelligheid
• Activiteiten die bij uw mogelijkheden aansluiten
• Ondersteuning in uw dagelijks leven
• Dagbesteding

dagbesteding voor acht tot tien  

deelnemers. Wij helpen u om u het 

vertrouwen in uzelf terug te geven en uw 

gevoel van eigenwaarde te bevorderen.  

Daarbij nemen we uw vaardigheden als  

uitgangspunt. De dagverzorging is  

eveneens bedoeld om uw partner,  

familie of vrienden te ontlasten.

U komt in aanmerking 
voor deelname als u:

• Een CVA hebt gehad.

•  Niet meer deelneemt aan een revali-

datie- of reactiveringsprogramma.

•  Toestemming heeft van de gemeente 

via het WMO-loket (Wet Maatschap pe-

lijke Ondersteuning) of een PGB  

(Persoonsgebonden Budget) hebt.

Onze dagverzorging 
CVA in het kort

Wij bieden plek aan acht tot tien 

personen. De dagverzorging is elke 

dinsdag en vrijdag geopend, in  

totaal dus vier dagdelen.

Voor deelname dient u zich te melden 

bij het WMO-loket van de gemeente.  

U kunt ook betalen voor deelname  

met een PGB (Persoonsgebonden  

Budget) of volledig voor eigen  

rekening. 

Er is altijd één activiteitenbegeleider 

aanwezig en tenminste één vrijwilliger.

Dagverzorging
CVA

CVA (cerebrovasculair accident) is de medische term voor een ongeluk in de vaten 

van de hersenen, zoals een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. Voor u 

betekent een CVA vooral een lange en moeilijke weg van noodzakelijke behandeling 

en therapie. Maar ook de verwerking en omgang met de blijvende psychische en 

lichamelijke gevolgen. Soms versterken ontstane problemen elkaar en beïnvloeden 

ze uw persoonlijke en sociale leven. Misschien bent u wel uw baan kwijtgeraakt of 

zijn er problemen ontstaan in uw relatie. Begrijpt uw omgeving de gevolgen van 

de ziekte niet goed? Eenzaamheid en isolement kunnen dan het gevolg zijn. 


