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 Dagbesteding 

 

Huize Widaad is een zorginstelling voor mensen met dementie. 

Daarnaast bieden wij ook dagbesteding aan. 

In deze folder leest u praktische informatie over de dagbesteding bij Huize Widaad. 

Wat is dagbesteding? 

Op de dagbesteding van Huize Widaad bieden wij ondersteuning bij een prettige invulling van uw dag. 

Onder begeleiding van onze medewerkers welzijn doet u in groepsverband iets wat u leuk vindt, wat u kunt 

of waar u juist van kunt leren. Wij bieden structuur, houden rekening met uw behoeften en richten de 

activiteiten zo in dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt. Bovendien doet u op de dagbesteding nieuwe 

sociale contacten op. Bijkomend voordeel is dat uw mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. 

Voor wie? 

Dagbesteding is een uitkomst voor mensen die zelfstandig thuis wonen en problemen hebben met hun 

geheugen, bijvoorbeeld vanwege de diagnose dementie. Op de dagbesteding leert u hiermee om te gaan. 

Wij richten ons op de dingen die u nog wel kunt en het behoud hiervan. Zo vergroten we samen met u uw  

zelfstandigheid. Onze medewerkers ondersteunen ook uw mantelzorger(s) door hen te informeren en tips 

en adviezen te geven. 

Heb ik een indicatie nodig? 

Om deel te nemen aan de activiteiten heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Echter kunt u ook op particuliere basis bij ons terecht. 

Wat zijn de kosten? 

Voor uw indicatie betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor 

(CAK). Op de website van het CAK vindt u rekenmodules waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen. 

Op particuliere basis kunt u de actuele kosten bij ons opvragen. 

Wat willen we bereiken? 

Door u en uw mantelzorger te ondersteunen, proberen wij u te helpen met uw problemen. Zo leert u om te 

gaan met uw beperkingen en het benutten van uw mogelijkheden. Hierdoor kan uw thuissituatie 

verbeteren en helpen wij u om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast kunt u door een 

zinvol dagprogramma positievere gevoelens en een betere stemming ervaren en een verbetering van 

bijvoorbeeld uw mobiliteit, eetlust en nachtrust. 
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Openingstijden  

Onze dagbesteding is twee dagen per week geopend, op maandag en donderdag.   

Een eerste kennismaking  

Voordat u met uw deelname aan de dagbesteding begint, nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek. U en uw mantelzorger krijgen een korte rondleiding, ontvangen meer informatie en 

kunnen kennismaken met de medewerkers. Ook bespreken wij met u op welke dagen u de dagbesteding 

zal bezoeken. 

Hoe ziet een dag er uit?  

Bij aankomst op de dagbesteding staat een kopje koffie of thee voor u klaar. Samen met de andere 

bezoekers praten we eerst even bij. Daarna krijgt u een activiteitenprogramma aangeboden. Dit 

programma is speciaal afgestemd op uw behoeften.  

Waar het om gaat, is dat u met anderen op een prettige manier actief bezig bent in een gezellige en 

ontspannen sfeer. Het kan zijn dat wij met een vast programma werken om u zoveel mogelijk houvast te 

bieden. Tussen de middag krijgt u van ons een verzorgde lunch. 

Als het programma het toelaat, gaan we gezellig naar buiten. 

Voorbeelden van activiteiten zijn:  

• Geheugentraining  

• Huishoudelijke activiteiten zoals koffie zetten, eten voorbereiden, tafel dekken, en afwassen. 

• Krant (voor)lezen  

• Praten over vroeger  

• Creatieve activiteiten zoals schilderen 

• Bewegen 

• Muziek luisteren of maken  

• Boodschappen doen in het winkelcentrum of op de markt  

• Uitstapjes maken, fietsen en wandelen  

• Tuinieren  

Behandelend arts  

De huisarts blijft uw behandelend arts. Als er bijzondere klachten optreden of acute problemen zijn, dan is 

het belangrijk dat u of uw mantelzorger contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist. Als de 

problemen zich voordoen tijdens het bezoek aan de dagbesteding, zal een medewerker van de 

dagbesteding overleggen met de huisarts. Zowel u, uw mantelzorger als uw huisarts kunnen de 

medewerkers van de dagbesteding raadplegen over problemen in de thuissituatie.  

Medicijnen  

Als u tijdens de dagbesteding medicijnen moet innemen, dan brengt u deze zelf mee. Voor uw medicijnen 

blijft u zelf verantwoordelijk. Als uw medicatie wijzigt, dan vragen wij u dit meteen aan ons door te geven.  
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Eten en drinken  

U kunt tussen de middag een lunch gebruiken. Uiteraard houden we rekening met dieetvoorschriften. 

Gedurende de dag krijgt u ook drinken en verschillende tussendoortjes aangeboden.  

Vervoer  

U kunt zelf of samen met uw mantelzorger van en naar de dagbesteding reizen.  

Afwezigheid  

Als u ziek bent en hierdoor niet in staat bent om de dagbesteding te bezoeken, dan is het belangrijk dat u 

ons minimaal één dag van tevoren hierover inlicht. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u ’s nachts 

ziek bent geworden. In dat geval verzoeken wij u om ons ’s ochtends vóór 08.30 uur te informeren.  

Als u hersteld bent en de dagbesteding weer kunt bezoeken, dan verzoeken wij u dit minimaal de dag vóór 

uw bezoek aan ons door te geven.  

Het is belangrijk dat u terughoudend bent in het afzeggen van uw bezoek aan de dagbesteding om andere 

redenen dan ziekte. Dit heeft te maken met het feit dat het succes van dagbesteding mede afhankelijk is 

van de voortgang van het dagprogramma dat u volgt.  

Zorgplan  

Wij hebben veel aandacht voor uw persoonlijke belevingswereld en stellen voor u een zorgplan op. Uw 

zorgplan wordt jaarlijks besproken en zo nodig bijgesteld. Uw mantelzorger krijgt een uitnodiging om 

hierbij aanwezig te zijn. 

Wonen in een verpleeghuis 

Het kan voorkomen dat uw situatie zodanig verandert dat u overweegt om te verhuizen naar een 

verpleeghuis. Ook kan het zijn dat uw huisarts, casemanager of wij u dit adviseren. Wij helpen u en uw 

mantelzorger graag op weg met begeleiding en advies.  

Hoe kan ik deelnemen? 

Indien u interesse heeft in deelname aan onze dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met onze 

coordinator welzijn. U bent van harte welkom om vrijblijvend een keer langs te komen en deelname aan de 

dagbesteding te ervaren. 

 

Contactgegevens 

Voor meer informatie en bij vragen kunt u terecht via telefoonnummer 085 – 237 78 00.  


