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Dagverzorging binnen Zorgcentrum Beek en Bos 
Visie op het bieden van dagverzorging aan ouderen in de omgeving van Heythuysen. 

 

Dagverzorging v.s. Dagbehandeling 
Zorgcentrum Beek & Bos biedt op 4 dagen in de week dagverzorging aan ouderen 

uit de gemeente Leudal (Oost). 

De dagverzorging van Beek & Bos bestaat uit verzorging, begeleiding en diverse 

activiteiten. De dagverzorging wordt geleid door een beroepskracht van Beek & 

bos, ondersteund door vrijwilligers. Er is sprake van een open setting, waarbij geen 

vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. Dit betekent o.a. dat de 

toegangsdeuren open zijn.  

De groep deelnemers is divers: zowel ouderen met lichamelijke beperkingen 

(somatisch) als ouderen met dementie (psychogeriatrisch). 

Dagverzorging is uitdrukkelijk verschillend van behandeling. De definitie van 

dagbehandeling luidt: een aantal uren (minder dan 24 uur) durende vorm van 

verpleging of behandeling in een instelling voor gezondheidszorg, voorzienbaar en 

noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek 

of behandeling. 

 

Toegang tot dagverzorging 
De gemeente Leudal bepaalt of een persoon mag deelnemen aan de dagverzorging 

(begeleiding).  

 

Visie 

Dagverzorging voor een deelnemer is zinvol: 

… voor een aangename tijdsbesteding van de dag.  

… voor het bieden van structuur op een dag (op vaste tijdstippen, terugkerende      

activiteiten). 

… voor het opdoen/hebben van sociale contacten. 

… om het thuisfront te ontlasten, waardoor thuis blijven wonen langer mogelijk    

blijft. 

 

De deelnemer wordt gedefinieerd als een persoon (indien van toepassing): 

… die woonachtig is in de gemeente Leudal. 
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… die zelfstandig kan eten en drinken. 

… waarbij toiletbegeleiding door één begeleider mogelijk is. 

… met een lichamelijke handicap.   

… met een lichte vorm van dementie.  

… die kan deelnemen aan een groepsprogramma. 

… die enige sociale vaardigheden beheerst.  

… die behoefte heeft aan contact met leeftijdgenoten. 

 

Grenzen 

Om duidelijk aan te geven wanneer dagverzorging niet meer verantwoord is voor 

een deelnemer of mededeelnemers, zijn hieraan door Beek & Bos grenzen 

aangegeven:  

 Wegloopdrang/-gedrag 

 Agressief gedrag (probleemgedrag/onbegrepen gedrag) 

 Aanstootgevend gedrag 

 Geen/beperkte sta-functie: niet in staat zijn om met beperkte 

ondersteuning een transfer uit te voeren (van rolstoel naar stoel) voor de 

chauffeurs van het vervoer.  

 De medewerkers van de dagverzorging (begeleiding) bepalen in overleg met 

de zorgmanager of een van bovenstaande grenzen van toepassing is. In dat 

geval wordt bij de deelnemer aangegeven dat dagverzorging niet meer op 

een verantwoorde wijze geboden kan worden.  


