Dagbehandeling
Locatie Crabbehoff

Dagbehandeling is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met
uitgebreide lichamelijke beperkingen in het dagelijks functioneren.
Het dagprogramma draagt ertoe bij dat u op verantwoorde wijze in
uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Het betekent ook dat uw
partner of mantelzorger, die u thuis ondersteunt, minder wordt belast.

Wat bieden we?
De dagbehandeling beschikt over moderne en goed uitgeruste therapieafdelingen en oefenruimtes,
aangepast sanitair, een fitness- en rustruimte en een tuin. Er zijn keukenfaciliteiten voor het oefenen van
vaardigheden en computers met oefenprogramma’s.
In de gemeenschappelijke verblijfsruimte worden dagbestedings- en groepsactiviteiten georganiseerd.
U kunt deelnemen aan een bewegingsgroep, creatief bezig zijn of genieten van een spelactiviteit, de krant
en het contact met andere mensen.
Voorzetting van individuele therapie: fysiotherapie, ergotherapie of logopedie kan deel uit maken het op
uw situatie toegesneden dagprogramma
Wie komt u tegen?
Op de dagbehandeling werken vaste medewerkers: verzorgenden, activiteitenbegeleiders en bewegingsagogen. Zij werken samen met u aan conditie en vaardigheden. Daarnaast zijn een specialist
ouderengeneeskunde en therapeuten aan de dagbehandeling verbonden. Met specialismen zoals MS, CVA
(zorg na beroerte) en Parkinson. Wanneer nodig kan een psycholoog, maatschappelijk werkende of diëtist
worden geraadpleegd.
Verwijzing, kosten en vergoeding
Doorgaans zal uw huisarts dagbehandeling voorstellen. Het aantal dagdelen, en de daaraan gekoppelde
vergoeding, is afhankelijk van een door de gemeente afgegeven WMO-indicatie. In enkele gevallen wordt
dagbehandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op
met uw zorgverzekeraar.
Uitgave

Aanmelden
Aanmelden voor dagbehandeling
kan via de huisarts of medisch specialist. Ook met een
persoonsgebonden budget kunt u terecht op de dagbehandeling.
Voor meer informatie neemt u contact op met de Dagbehandeling Crabbehoff.
T (078) 652 87 88 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
E dagbehandeling.med@zorggroepcrabbehoff.nl
Adres
Locatie Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Kijk voor meer informatie en
actuele folders over onze
zorg- en dienstverlening op

www.zorggroepcrabbehoff.nl
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