Dagbehandeling
De Keerkring

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook bij beginnende dementie
en andere psychische problemen. Dat is de wens van de meeste
ouderen. Dagbehandeling kan daarbij een uitkomst zijn. Daarvoor
kunt u terecht in De Keerkring, dagbehandelingscentrum voor
thuiswonende ouderen.

Dagbehandeling

Wekelijks bezoeken zo’n 50 ouderen meerdere dagen per week de
dagbehandeling van De Keerkring. Hier wordt een aantal dagen per
week zorg verleend aan thuiswonende dementerende ouderen en
ouderen met andere psychische problemen. Daarnaast wordt de
familie zoveel mogelijk ondersteund in de begeleiding van hun
naasten.
Voor de ouderen heeft het bezoeken van de dagbehandeling vaak
positieve gevolgen voor het dagelijks functioneren. Men voelt zich
prettiger en pakt activiteiten weer op.
Voor de verzorgers thuis betekent het dat zij een dag vrij zijn van de
zorg voor hun naasten.
Daarbij is het sociale karakter en de gelegenheid om andere
ouderen met geheugenproblemen of andere psychische problemen
te ontmoeten van essentieel belang.

Voor wie?

De dagbehandeling is bedoeld voor dementerende ouderen en
ouderen met psychische klachten, die moeite hebben met het
dagelijks functioneren en daardoor steeds meer zorg en hulp van
anderen nodig hebben. Beginnende dementie kan zich onder
andere uiten in: vergeetachtigheid, verwardheid, moeite hebben
de juiste woorden te vinden, moeite hebben met handelingen zoals
koken en/of neiging hebben tot (ver)dwalen. Vaak is er onbegrip in
de omgeving en daardoor kan eenzaamheid ontstaan.
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Bij sommige thuiswonende ouderen is er niet zozeer sprake van
dementie, maar van gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen
kunnen worden veroorzaakt door lichte geheugenstoornissen, maar
moeten soms ook worden toegeschreven aan andere oorzaken.
Als gevolg van deze problemen kan de oudere zich thuis moeilijk
handhaven.

Het dagbehandelingsprogramma

De Keerkring heeft drie groepen. Zes tot acht bezoekers per groep
volgen een aantal dagen of dagdelen per week een behandelingsprogramma onder deskundige begeleiding. Er worden allerlei
groepsactiviteiten en individuele activiteiten aangeboden,
afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Gesprekscontacten
met de familie maken deel uit van het behandelingsprogramma.
Zorgvuldige voorbereiding van deelname aan de dagbehandeling is
nodig om deze te doen slagen. Door middel van een individueel
leefplan worden met iedere bezoeker en familie afspraken gemaakt
over de zorg die de bezoeker nodig heeft.

Samenwerking

Aan de dagbehandeling zijn ook een arts, maatschappelijk werker
en een psycholoog verbonden. Indien nodig kunnen ook een
fysiotherapeut, logopedist of diëtiste worden geadviseerd. Door
deze verschillende disciplines is het mogelijk te onderzoeken wat
er aan de hand is met de bezoeker en vervolgens te adviseren over
begeleiding en behandeling. Dat gebeurt in samenspraak met de
bezoeker en betrokken familie.
De dagbehandeling werkt intensief samen met team290 en de
thuiszorg om de bezoeker optimale zorg te kunnen bieden.
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Praktische informatie
Ver voer
De bezoekers worden gehaald en gebracht met de taxi. De kosten
hiervoor worden vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ), zie hieronder.
Kosten en indicering
De kosten van de dagbehandeling worden vergoed op basis van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast geldt
een eigen bijdrage. Meer informatie kunt u krijgen bij het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Een warme maaltijd is bij de
dagbehandeling inbegrepen.
Voor het bezoeken van de dagbehandeling (inclusief vervoer) hebt
u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Een indicatie kan worden aangevraagd via de huisarts of team290.
Huisarts
De bezoeker van de dagbehandeling houdt de eigen huisarts. De
verpleeghuisarts heeft een adviserende taak en overlegt, waar
nodig, met de huisarts.
Waar en wanneer
De drie groepen van De Keerkring zijn gehuisvest aan de Zonnelaan
naast het verpleeghuis ’t Blauwbörgje in Paddepoel. De Keerkring
is geopend van maandag t/m zaterdag en op feestdagen (zoals
Pasen, Pinksteren, Kerst, Oud & Nieuw) van 10.30 uur - 16.30 uur.
Inlichtingen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben over de
dagbehandeling of eens een kijkje willen komen nemen, dan kunt u
bellen met dagbehandeling De Keerkring, telefoon (050) 547 49 40.
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