Ontmoetingscentra SVRZ

www.svrz.nl

Ondersteuning voor mensen met geheugenproblemen én mantelzorgers

“In het ontmoetingscentrum krijg ik
ondersteuning zodat ik zo lang
mogelijk thuis kan blijven wonen.”

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een ontmoetingscentrum worden voor een deel betaald uit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast betaalt u een eigen
bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK
bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.cak.nl. U kunt
ook bellen naar 0800-1925.

Heeft u nog vragen?

Wilt u een keer komen kijken in een ontmoetingscentrum? Of wilt u meer
informatie? Neemt u dan contact op met onze Zorglijn. Onze medewerkers
staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven.
zorglijn@svrz.nl
0900-7879777 (van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur)
07-2015

Wanneer iemand problemen krijgt met zijn geheugen, heeft dat ook
gevolgen voor de mensen die dichtbij hem staan. Daarom biedt het
ontmoetingscentrum ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen
én hun mantelzorger. In deze folder leest u wat u bij de ontmoetingscentra
van SVRZ kunt verwachten.
Wat is het Ontmoetingscentrum?

Het ontmoetingscentrum is een voorziening voor mensen met lichte tot wat verder
gevorderde geheugenproblemen én de mantelzorger. Deskundige medewerkers
gaan in gesprek met de deelnemer en de mantelzorger. Hierdoor kunnen bepaalde
problemen verminderd of zelfs voorkomen worden.

Hoe ziet een dag in het ontmoetingscentrum eruit?

In het ontmoetingscentrum bepalen we het programma samen met de deelnemers.
We doen groepsactiviteiten maar de deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om
iets voor zichzelf te doen. Zo kan een deelnemer het prettig vinden om naar muziek
te luisteren en een ander voert graag een gesprek. Omdat bewegen erg goed is
voor mensen met geheugenproblemen, bieden we elke dag een bewegingsactiviteit
aan. Daarnaast kijken we waar u als bezoeker behoefte aan heeft. Soms doen we een
spel waarbij het geheugen gestimuleerd wordt, of luisteren we naar muziek. Een andere
keer tuinieren we, houden we een creatieve middag of maken we een uitstapje.

Hoe kunnen deelnemers en mantelzorgers elkaar ontmoeten?

Naast alle activiteiten bieden we de deelnemer en de mantelzorger de gelegenheid
om mensen te ontmoeten en om vragen te stellen. Voor mantelzorgers zijn er
gespreksgroepen. Hier leert u andere mantelzorgers kennen en kunt u ervaringen
delen. Regelmatig houden we een informatieve bijeenkomst over een bepaald thema.
Daarnaast organiseren we uitstapjes voor zowel deelnemers als mantelzorgers.
En natuurlijk kunt u beiden bij ons terecht voor een gesprek of een vraag.
In het ontmoetingscentrum bieden we dus ondersteuning aan de deelnemer,
de mantelzorger maar ook aan hen samen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een ontmoetingscentrum?

Om naar het ontmoetingscentrum te kunnen gaan is een beschikking nodig
van de gemeente. Deze kunt u aanvragen bij het WMO-loket. Als u wilt, kan de
wijkverpleegkundige van SVRZ u helpen om deze beschikking aan te vragen.

Hoe is het vervoer geregeld?

U zorgt zelf voor het vervoer naar het ontmoetingscentrum. Is het voor u niet
mogelijk om op eigen gelegenheid te komen? Dan kunt u in sommige gevallen
opgehaald worden. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.
Dit kunt u navragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

Waar en wanneer zijn de ontmoetingscentra van SVRZ?

Hieronder ziet u waar u een ontmoetingscentrum van SVRZ kunt bezoeken.
Kijk voor de openingstijden op www.svrz.nl
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