Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan
kunt u altijd contact opnemen met de dagverzorging.
Telefoon 077-3555650
Mail: dagverzorging@laprovidence.nl
Dagverzorging “La Providence”
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
www.laprovidence.nl

DAGVERZORGING

Wat houdt Dagverzorging in:
Dagverzorging is het aanbieden van een
samenhangend pakket van verzorging, begeleiding
en activiteiten. De dagverzorging van Zorgcentrum
“La Providence”richt zich in eerste instantie op de
doelgroep ouderen uit Grubbenvorst en omgeving.
Dit met het doel om thuiswonende ouderen langer
zelfstandig te kunnen laten wonen. Diegene die de
ouderen thuis verzorgen kunnen hierdoor ontlast
worden, zodat zij de zorg thuis langer aan kunnen.

Voor wie is dagverzorging
bedoeld:







Voor ouderen die door persoonlijke
omstandigheden niet in staat zijn zichzelf
voldoende te verzorgen, waardoor zij
aangewezen zijn op de hulpverlening van
partner, kinderen en/of beroepsmatige
hulpverleners, bijvoorbeeld de thuiszorg.
Voor ouderen met een psycho-sociale
zorgvraag.
Voor ouderen, bij wie de zorgverlening
door hun partner, kinderen of kennissen
een te zware opgave dreigt te worden.
Voor ouderen die op de wachtlijst staan
voor opname in een verzorgingshuis

Sociaal isolement

Hoe komt U in aanmerking voor de
dagverzorging:
Indicatie kan worden aangevraagd via de gemeente.
Dagverzorging valt onder de WMO.
Aanvraag kan gaan via:
 Huisarts
 Thuiszorg
 Maatschappelijk werk / Riagg
 Dagbehandeling van een verpleeghuis
 WMO (gemeente)
 Zorgcentrum “La Providence”
 Clientenservice@laprovidence.nl
Indien gewenst ondersteunen wij u bij het aanvragen
van een indicatie. Nadat de indicatie voor
begeleiding op de dagverzorging van La Providence
terecht is gekomen, zal de dagverzorging contact met
u opnemen om een oriënterend gesprek te plannen.
Zaken die dan nog onduidelijk zijn worden dan nader
uitgelegd en verdere afspraken worden gemaakt.

Wanneer wordt dagverzorging
geboden:
Dagverzorging wordt geboden op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Op de dagverzorging is
altijd een professionele medewerker aanwezig,
meestal samen met een vrijwilligster. De
groepsgrootte per dag betreft ± 10 deelnemers.

Hoe ziet een dagprogramma eruit:
Het dagprogramma loopt van 9.30 tot 16.00 uur en
wordt samengesteld in overleg met de deelnemers.
Ter ontspanning krijgen de deelnemers diverse
activiteiten aangeboden, in een ongedwongen
huiskamersfeer. Bijvoorbeeld samen met andere
deelnemers kaarten, de krant doornemen, lezen,
sjoelen, bewegen of zingen. Er zijn ook creatieve
activiteiten en er is geheugentraining. En natuurlijk
kan men ook gewoon een praatje maken of
herinneringen ophalen, onder het genot van een kopje
koffie. Om 12.15 uur gaan we in het restaurant van
“La Providence” de warme maaltijd gebruiken.
Bij de keuze van activiteiten wordt overigens zoveel
mogelijk rekening gehouden met de éigen interesses
en met de wensen van de deelnemers. ’s Middags is
er de mogelijkheid om te rusten op bed of in een
comfortabele stoel.

