Dagbehandeling

www.svrz.nl

een zinvolle dagbesteding bij SVRZ

‘Ik kan fijn thuis blijven wonen.
Dankzij de dagbehandeling
van SVRZ’

Heeft u nog vragen?

Wilt u een keer komen kijken in een dagbehandeling? Of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze Zorglijn. De medewerkers zijn van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook
een e-mail sturen.
E: zorglijn@svrz.nl
T: 0900-7879777

09-2015

In onze dagcentra bieden we dagbehandeling aan thuiswonende
mensen met chronische lichamelijke klachten. U kunt hier
bijvoorbeeld terecht na een beroerte, na een ongeluk of een
periode van revalidatie. Zo kunt u fijn thuis blijven wonen en hoeft
u uw vertrouwde omgeving niet te verlaten. En uw mantelzorgers
worden even ontlast.
Waarom dagbehandeling?

Er zijn diverse redenen om de dagbehandeling een of meerdere dagen of
dagdelen te bezoeken.
Ontslag uit ziekenhuis versnellen
De revalidatie in een centrum voor zorg en revalidatie versnellen
Thuis wonen langer mogelijk maken
Vaardigheden trainen
Lotgenotencontact stimuleren
Ondersteunen en ontlasten mantelzorger

Wat heeft de dagbehandeling te bieden?

Als u bij SVRZ naar de dagbehandeling komt, staan er verschillende
specialisten voor u klaar, zoals een fysiotherapeut of een ergotherapeut.
Samen met hen werkt u aan uw behandeldoelen. Zij begeleiden u bij het
doen van gerichte oefeningen om uw klachten te verminderen. Vaak gebeurt
dit in groepsverband. De medewerkers van de dagbehandeling zorgen voor
een gevarieerd dagprogramma.

Hoe kom ik in aanmerking voor dagbehandeling?

Om naar de dagbehandeling te kunnen gaan, heeft u een indicatie nodig van het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) . Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl.
U kunt ook bellen naar 088-7891000. Als u wilt, kan de wijkverpleegkundige u
helpen om deze indicatie aan te vragen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz) . 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.

Hoe is het vervoer geregeld?

Het vervoer van en naar de dagbehandeling is inbegrepen.

Waar kunt u terecht voor dagbehandeling SVRZ?

Hieronder ziet u waar u een dagbehandeling van SVRZ kunt bezoeken.
Voor de openingsdagen kunt u kijken op www.svrz.nl.
SVRZ ’t Gasthuis: centrum voor zorg en revalidatie in Middelburg
SVRZ Ter Schorre: centrum voor zorg en revalidatie in Terneuzen
SVRZ Ter Valcke: centrum voor zorg en revalidatie in Goes

