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CAREYN INFORMATIE

Wat zijn de kosten?
Voor de dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ)
nodig. In overleg met uw huisarts of specialist kunt u een aanvraag bij CIZ
indienen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-7891560. In dit geval
bent u geen eigen bijdragen verschuldigd. Dat geldt ook voor de maaltijden
en het vervoer.
U kunt zich ook bij het WMO Loket aanmelden. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met WMO Loket Gemeente Stichtse Vecht.
T 14 - 0346
E wmo@stichtsevecht.nl

Meer weten?
Komt u dan gerust eens langs, of bel ons.

Adres
Dagbehandeling psychogeriatrie Snavelenburg
Vondelstraat 1
3601 EX Maarssen
T 0346 – 587344 of 587347
E A.deVries@careyn.nl (zorgcoördinator)

www.careyn.nl
Direct zorg aanvragen: 088-1239988

Dagbehandeling
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DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE MAARSSEN

Voor wie is de dagbehandeling?
Dagbehandeling psychogeriatrie is er voor mensen met een beginnende en
gevorderde vorm van dementie, of een niet aangeboren hersenletsel, die
voor hun verzorging en begeleiding een groot beroep doen op hun naaste
omgeving.
Hierbij kunt u nog wel zelfstandig thuis wonen maar heeft u behandeling of
begeleiding nodig vanwege uw beperkingen.

Waar vindt u ons en wat doen we?
Het unieke van onze dagbehandeling is dat onze locatie in een prachtige
omgeving ligt en alles in huiselijke sfeer en laagdrempelig plaatsvindt.
U vindt ons in woonzorgcentrum Maria Dommer, in het centrum van Maarssen,
tegenover park Goudenstein.
We beschikken over twee grote lichte huis- annex eetkamers, een sport- en
beweegruimte, een slaapkamer en een groot terras. We maken gebruik van de
belevingstuin van Maria Dommer, waar ons terras aan grenst.
Wij zijn een enthousiast team van medewerkers, zorgen voor een veilige
huiselijke sfeer met ruimte voor ieders verhaal, verleden en eigenschappen.
We willen het u zo goed en prettig mogelijk maken. Gezelligheid, ontspanning
en onderling contact spelen dan ook
een belangrijke rol.
Per huiskamer verzorgen we
verschillende activiteiten, zoals
geheugenfitness, het verzorgen van de
tuin, boodschappen doen, creatieve
activiteiten en koken.
Bewegen speelt ook een grote
rol. Naast samen gymmen heeft
elke bezoeker onder supervisie
van de fysiotherapeut een eigen
beweegprogramma.

Wat is het doel van de dagbehandeling?
Ons belangrijkste doel is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven
wonen en achteruitgang van uw situatie te beperken. Dat doen we door onze
specialistische aanpak.
Ook willen we uw ziekenhuisbezoek tot een minimum beperken door in
huiselijke sfeer zelf diagnoses te stellen.
Met onze behandeling en begeleiding hopen we ook uw mantelzorgers en
familie te ontlasten.

Hoe ziet de specialistische aanpak eruit?
Het team van zorgverleners op de dagbehandeling biedt een breed pakket
van zorg, begeleiding en behandeling. Zij vormen samen met de specialist
ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog en ergotherapeut het
zogeheten multidisciplinair team.
U kunt ook een beroep doen op logopedie, diëtiek en maatschappelijk werker.
Door de huiselijk sfeer willen we u hierbij een gevoel van veiligheid en
geborgenheid geven.
Tot slot krijgt u een persoonlijk coördinator toegewezen.

Praktische informatie
De dagbehandeling is er voor u van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Tussen de middag lunchen we samen.
U kunt dan ook warm eten.Verder regelen wij voor u het
vervoer naar en van de dagbehandeling.

