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Dagbehandeling

Vivent Dagbehandeling
U kunt van Vivent Dagbehandeling gebruik maken als u thuis
woont. Onze Dagbehandeling richt zich op prettig, veilig
en verantwoord kunnen wonen in de thuissituatie. Bij Vivent
Dagbehandeling zijn gespecialiseerde professionals aanwezig
om samen met u en uw familie naar een optimale behandeling te
zoeken. Daarbij horen passende activiteiten, therapieën
en advies.
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Dagbehandeling Somatiek
Kortere of langere tijd geleden
heeft u lichamelijk een grote
verandering ondergaan
door bijvoorbeeld een
aandoening zoals Parkinson,
COPD, complexe fracturen,
hoofdtrauma, een herseninfarct
of hersenbloeding.
Uw lijf moet weer in optimale
conditie komen of blijven.
U heeft het advies gekregen
om te gaan revalideren op een
rustig tempo. Het doel is om tot
een lichamelijke verbetering,
verbeterde zelfredzaamheid of
beide te komen. Of u heeft het
advies gekregen om therapie te
volgen om zo lang mogelijk in
optimale lichamelijke conditie te
blijven. Om dit te bereiken volgt
u bij Vivent Dagbehandeling
Somatiek waar nodig therapie bij
onder andere de fysiotherapeut,

''Sinds ik hier kom, merk
ik dat ik er niet meer
alleen voor sta.''
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ergotherapeut, logopedist en
psycholoog. Deze therapie wordt
individueel of in groepsverband
gegeven.
Uw lichamelijke aandoening heeft
mogelijk ook gevolgen voor uw
emoties. U wordt geconfronteerd
met verlies. Dit verlies kan u
emotioneel uit balans brengen.
Lotgenotencontact of een
individuele behandeling kunnen
dan fijn zijn om de emotionele
balans zo goed mogelijk
te herstellen. Ook dit biedt
Dagbehandeling Somatiek.
De behandeling die u nodig
heeft leggen we vast in een
behandelplan. We nemen dit
behandelplan punt voor punt
met u door en bespreken
het vervolgens in een
multidisciplinair overleg onder
regie van een arts.
Uw partner wordt natuurlijk nauw
betrokken in uw behandeling
zodat uw behandeling thuis zo
goed mogelijk wordt voortgezet.
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Dagbehandeling Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Kortere of langere tijd
geleden heeft uw brein een
verandering doorgemaakt door
bijvoorbeeld een hoofdtrauma,
hersenbloeding, herseninfarct of
erfelijke ziekte.
De veranderingen in uw brein
beïnvloeden uw dagelijks
functioneren sterk. Zo kan het u
moeite kosten om uzelf tijdig af
te remmen en gaat u maar door
en door: dat is vermoeiend voor
u en voor uw omgeving. Vivent
Dagbehandeling helpt u tijdig
zelf een rem te vinden of remt
voor u. Zo bespaart u zich een
hoop energie en frustratie.

schade, uw persoonlijkheid en
sociale situatie. Daarom maken we
ook een behandelplan op maat
voor u. Het uiteindelijke doel is
om beter te kunnen omgaan met
hersenletsel in uw veranderde
leven.

Een ander mogelijk effect is
juist niet meer in actie kunnen
komen. We maken met u een
stappenplan zodat u toch weer
tot een zinvolle daginvulling kunt
komen.

Uw programma op de
Dagbehandeling NAH kan
bestaan uit individuele therapie en
groepstherapie door onder andere
de fysiotherapeut, logopedist,
ergotherapeut en psycholoog.

Bovenstaande voorbeelden zijn
niet de enige veranderingen
die u kunnen overkomen. Voor
iedereen vallen de gevolgen
van de schade in het hoofd
anders uit. Dat is afhankelijk
van de plaats en grootte van de

Daarnaast is er een structurerend
dagprogramma dat de
medewerkers Dagbehandeling
groepsgewijs aanbieden. Deze
medewerkers zijn gespecialiseerd
in de omgang met mensen met
een veranderd brein.
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Dagbehandeling
psycho-geriatrie (PG)
De gevolgen van dementie zijn
voor iedereen anders. Toch
komen we bij onze cliënten
ook overeenkomsten in de
gevolgen tegen. Als u zelf
ervaart dat uw functioneren
aan het veranderen is, wilt u
graag handvatten krijgen om
vaardigheden zo lang mogelijk
vast te houden. Sommigen
willen met anderen delen hoe
het is om verlies te ervaren
en te zoeken naar een nieuwe
balans. Reflectie (gespreks-)
groepen, geheugentraining,
beweeggroepen en creatieve

“Ik vind het fijn dat
ik hier alles kan
bespreken, niemand
neemt me iets
kwalijk, ik stel niemand
teleur. De oefeningen
geven me ontspanning
maar leren me ook iets
over mezelf.”
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of muzikale therapie kunnen
onderdeel uitmaken van de
behandeling.
Wanneer u niet altijd zelf merkt
dat er iets mis gaat, maar dit uit
uw omgeving wel terug hoort,
kunt u deelnemen aan structuuren ontspanningsprogramma’s.
Deze programma’s worden stap
voor stap begeleid door onze
medewerkers en aangepast
aan uw eigen niveau van
functioneren. De activiteiten
liggen op het gebied van
lichaamsbeweging, sport en
spel, geheugenactiviteiten en
gespreksgroepen.
Soms weet u van uzelf dat uw
persoonlijkheid een complexe
factor is in uw leven, dus ook in
uw leven met dementie.
U past niet zonder meer in
iedere groep, en heeft behoefte
aan specifieke aandacht voor
wie u bent. Onze medewerkers
zijn gespecialiseerd om met
gedrag of emoties die minder
gebruikelijk zijn om te gaan.

Dagbehandeling

De diverse vormen van dementie
hebben soms ook specifieke
gevolgen. Ze maken dat u
gedrag vertoont dat voor uzelf of
uw omgeving belastend is. Op de
Dagbehandeling PG werkt een
gespecialiseerd team dat met
gedragsveranderingen om kan
gaan en zo het gedrag voor uzelf
of uw omgeving verlicht.
Bent u mantelzorger en leest u
deze folder namens een naaste
met dementie? Uw begeleiding
maakt een belangrijk onderdeel
uit van de Dagbehandeling van
uw naaste. U ontvangt individuele
begeleiding van een medewerker,
u kunt deelnemen aan de

cursus mantelzorg en dementie
en we nodigen u uit voor een
bespreking van het behandelplan
in het multidisciplinaire overleg.
Daarbij kijken we ook naar uw
draagkracht en draaglast.
Individuele behandeling
vindt plaats in sessies
met diverse therapeuten
zoals fysiotherapeuten,
psychologen, logopedisten
en ergotherapeuten. Een arts
(specialist ouderengeneeskunde)
is op afroep beschikbaar.
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Dagbehandeling Jonge Mensen
met Dementie (JMD)
U bent op relatief jonge leeftijd
(voor uw 65e levensjaar)
geconfronteerd met dementie.
De gevolgen hiervan hebben
een groot effect op uw
functioneren, uw relaties en uw
toekomstverwachtingen.
Bij de Dagbehandeling JMD
ontmoet u leeftijdsgenoten die
net als u de gevolgen kennen van
dementie op jonge leeftijd. Soms
meent u dat het allemaal nog
wel meevalt, maar uw omgeving

denkt daar anders over.
Zonder dat u het wilt ontstaan
er meningsverschillen. En hoe
komt u daar weer uit? Bij Vivent
Dagbehandeling bekijken we
met u waar u nog goed in bent
en waar u misschien steun kunt
gebruiken. Dit bepraten we
samen met u en met uw familie,
zodat u zich niet onterecht
bejegend voelt en de familie
ook gehoord wordt in hun
bezorgdheid.
Andere keren vindt u het
misschien juist fijn om uw
kwetsbare kant te bespreken
met anderen; u merkt immers
de gevolgen van dementie
ook op en dat voelt niet altijd
goed. De behandelaars bij
Dagbehandeling JMD spreken
met u persoonlijk of in een groep
over uw kwetsbaarheid, met als
doel de kwetsbare situatie beter
aan te kunnen.
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Dagbehandeling

U wilt graag fysiek bezig zijn,
maar vindt het moeilijk tot een
gezonde beweging te komen.
Bij Dagbehandeling JMD is er
juist vanwege fysieke fitheid veel
ruimte voor beweging en fysio.
De diverse vormen van dementie
hebben soms ook specifieke
gevolgen. Ze maken dat u
gedrag vertoont dat voor uzelf of
uw omgeving belastend is. Op
de Dagbehandeling JMD werkt
een gespecialiseerd team dat
met gedragsveranderingen om
kan gaan en zo het gedrag voor
uzelf of uw omgeving verlicht.

ontvangt individuele begeleiding
van een medewerker, kan
deelnemen aan de cursus
mantelzorg en dementie en wordt
uitgenodigd voor een bespreking
van het behandelplan in het
multidisciplinaire overleg.
Daarbij kijken we ook naar de
draagkracht en draaglast. We
organiseren twee maal per jaar
een reeks bijeenkomsten waarin
we stil staan bij wat uw dementie
voor uw partner betekent.
Het behandelprogramma
kan bestaan uit fysio- en
bewegingsgroepen,
gespreksgroepen, een klus-en
doe programma, media-training,
geheugentraining, creatieve
of muzikale therapie en kooken ontspanningsactiviteiten.
De groepen worden begeleid
door diverse therapeuten.
Uw contactpersoon op
Dagbehandeling JMD stemt met
u uw doelen en deelname vast in
een behandelprogramma.

De begeleiding door uw
eventuele partner maakt een
belangrijk onderdeel uit van
uw behandeling. Uw partner
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Mantelzorgondersteuning

Als u partner of familie bent van
iemand met dementie zijn de
gevolgen daarvan ook merkbaar
voor u. Niet iedereen in uw
omgeving zal begrijpen wat dat
voor ú betekent. “Het valt wel
mee, hij ziet er nog goed uit”
is een veel gehoorde reactie.
Of “Ik vergeet óók zoveel”. In
gezelschap trekt uw partner
of familielid zich misschien
terug of praat juist gezellig
mee met anderen. Hierdoor valt
het soms niet op hoe groot de
veranderingen voor u zijn.
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Daarom organiseren we speciaal
voor u cursussen en brengen u
in contact met lotgenoten. De
cursussen hebben als doel u
zelf begrepen en krachtig(-er)
te gaan voelen in het proces
van de dementie bij uw partner
of familielid. Ook als u geen
cliënt bent van Vivent kunt
u zo ervaringen uitwisselen
met mensen die net als u
meemaken wat het betekent om
een familielid te hebben met
dementie.

Dagbehandeling

''De mensen hier
weten wat het
betekent om voor
hem te zorgen.''

Aan bod komen onder andere:
• het hoe en waarom van
dementie;
• wat de dementie in uw relatie
doet;
• wat helpende en niet-helpende
gedachten zijn.
De cursussen vinden plaats in
Vivent Mariaoord en worden
meerdere keren per jaar
gegeven. Aan een cursus is
een eigen bijdrage verbonden.
Uw zorgverzekeraar vergoedt
dit meestal in een aanvullend
pakket.
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Meer weten?
Als u denkt dat Vivent
Dagbehandeling wel iets voor u
of uw familielid zou zijn, kunt u
contact met ons opnemen. We
nodigen u dan graag uit voor
een kennismakingsgesprek/
rondleiding.
Deelname aan de
dagbehandeling wordt
gefinancierd vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz) of door
uw zorgverzekeraar. Ook
het vervoer van en naar de
dagbehandelingslocatie wordt
vergoed. U heeft een indicatie
Behandeling in groepsverband
nodig. Deze indicatie kunt
u samen met uw verwijzer
aanvragen. Mocht dit lastig zijn,

dan willen we u daar na een
positief kennismakingsgesprek
graag bij helpen.
Valt voor u de dagbehandeling
onder de zorgverkeringswet?
Dan heeft dit mogelijk gevolgen
voor uw eigen risico. Dat is voor
iedereen anders. We adviseren u
om contact op te nemen met uw
eigen zorgverzekeraar voor meer
informatie over uw specifieke
situatie.
Vivent Mariaoord
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
W: www.vivent.nl
Dagbehandeling Somatiek en
NAH:
T: 06 - 52 60 97 22
of 088 - 16 37 045
E: dagbehandelingmariaoord
@vivent.nl
Dagbehandeling PG en JMD:
T: 06 - 31 67 65 88
E:dagbehandelingmariaoord2
@vivent.nl
Mantelzorgondersteuning:
T: 088 - 163 74 50
E: secretariaatb&c@vivent.nl
(U kunt de mail richten aan
Jacqueline Vermeeren of
Marieke Soontiëns)
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Dagbehandeling

Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Met onze
expertise bieden we bij u thuis en vanuit onze woonzorgcentra de
beste zorg. Elke dag opnieuw zijn we geïnteresseerd in hoe het
met u gaat, wat u wilt en wat er mogelijk is. Overleg tussen onze
professionals en u is de basis voor goede zorg. U beslist zelf hoe u
uw zorg wilt invullen. Wij hebben de mensen, de kennis, de ervaring
en de technologie in huis om u te helpen het beste uit uw dag te
halen. Samen met u beleven we mooie momenten. Vivent is werkzaam
in de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Schijndel,
Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen. Bij Vivent werken bijna 1500
medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.
13

Hoe bekijkt Vivent
de zorg voor u?
Bij de inzet van zorg gaan we altijd
uit van uw mogelijkheden, wensen
en behoeften. Wij zorgen er zoveel
mogelijk voor dat u met de juiste
hulp zelfstandig kunt blijven wonen.
Als dit niet meer mogelijk is, maken
we het in één van onze woningen zo
thuis mogelijk voor u.
U staat centraal binnen de
werkwijze van Vivent. Vivent hecht
grote waarde aan contact met de
mensen om u heen. Zowel met uw
familie, vrienden en mensen in uw
wijk, als ook met zorgprofessionals
en mantelzorgers. Samen helpen
we u graag om het beste uit uw
dag te halen. Voor al uw vragen
kunt u terecht bij uw Vivent
Contactpersoon, aan wie u wordt
voorgesteld zodra u zorg van ons
krijgt.

Uw mening
horen wij graag
Vivent hecht grote waarde aan
de mening van cliënten en
medewerkers. Er zijn diverse
mogelijkheden om uw mening te
uiten.
Bent u tevreden over de
zorg van Vivent? Wilt u dat
uw mening anderen
helpt om een juiste
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keuze voor een zorgorganisatie
te maken? Laat het weten op
www.zorgkaartnederland.nl! Hier
kunt u uw mening per locatie en
thuiszorgteam van Vivent geven.
Heeft u een tip voor Vivent om
iets op een andere manier aan
te pakken? Dan horen wij deze
uiteraard ook graag. Kennis delen
staat bij ons voorop en we willen
graag blijven verbeteren. Geef ons
uw tip via tip@vivent.nl.
Onze vijf woonzorgcentra en de
thuiszorg hebben een cliëntenraad,
die u vertegenwoordigt. Ook zij
horen graag hoe u de zorg ervaart.
De zorg is en blijft mensenwerk
en waar mensen werken, kunnen
fouten worden gemaakt. Vivent stelt
het zeer op prijs om ook te horen
wat er niet goed gaat. Als u uw
klacht meldt, kunnen wij passende
maatregelen nemen om herhaling in
de toekomst te voorkomen. Op onze
website staat de procedure voor het
indienen van een klacht vermeld:
www.vivent.nl/over-vivent/
kwaliteit-en-verantwoorde-zorg/
klachten/

Volg ons:

Heeft u vragen
over Vivent
Dagbehandeling?
Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
T 088 - 163 70 00
E info@vivent.nl
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