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Dagvoorziening zonder
indica e
Kenmerken:
♦ Vrijwillig en vrijblijvend
♦ (Beginnende) demen e
♦ inloop (mantelzorgers en familie
welkom)
♦ Laagdrempelig
♦ Veel informa e aanwezig
♦ Sociale contacten en gezelligheid
♦ Lotgenotencontact

Informa e over deze vorm is te verkrijgen bij:
1. Casemanager demen e
2. Huisarts / prak jkondersteuner

Aangeboden door:
♦ Odensehuizen
♦ Ac viteiten van gemeentelijke
welzijnsorganisa es
(buurthuizen)

Financiering door:

Aangeboden door:
♦ Zorg– en welzijnsaanbieders
♦ Kleinschalige projecten
♦ Zorgboerderijen
♦ Ontmoe ngscentra Demen e
(in Drenthe alleen in Hoogeveen)

Financiering door:
♦ WMO. Eigen bijdrage wordt geïnd
door het CAK
♦ Het CIZ met een indica e WLZ.
Eigen bijdrage wordt geïnd door
het CAK.

Het eerste consult
met de SO wordt
vergoed.

Aangeboden door:
♦ Grote zorgaanbieders

Indica e WLZ aanvragen bij het CIZ: als
24 uur per dag zorg
in de nabijheid nodig
is òf blijvende noodzaak voor intensieve
zorg. Het CIZ maakt
een zorgproﬁel.

Dagbehandeling wordt steeds
minder aangeboden. Het is aan te
raden eerst contact op te nemen
met de gekozen organisa e.

Financiering door:
♦ CIZ met een indica e WLZ. Dit geldt
ook voor mensen met een laag
zorgproﬁel met WMO zorg thuis.
Eigen bijdrage wordt geïnd door
het CAK.
♦ CIZ: jdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK

De casemanager demen e wordt vergoed vanuit de basisverzekering
(wijkverpleging).

3. Eigen ini a ef

Het eigen risico
wordt niet aangesproken.

Kan worden aangevraagd door de:

Indica e WLZ aanvragen bij het CIZ: als
24 uur per dag zorg
in de nabijheid nodig
is òf blijvende noodzaak voor intensieve
zorg. Het CIZ maakt
een zorgproﬁel.

Gemeentes, dona es en sponsoren.
De organisa es maken gebruik van
vrijwilligers.
Vaak eigen bijdrage voor de catering.

Dagvoorziening met indica e
Kenmerken:
♦ Intensievere begeleiding
♦ niet geheel vrijblijvend /incl. vervoer
♦ Indica e nodig: WMO of WLZ
♦ S muleren zelfredzaamheid
♦ Aanbieden van structuur en ac vering middels een (dag)programma
♦ Partners komen niet mee
♦ Mantelzorgers ontlasten

1. Casemanager demen e
2. Huisarts / prak jkondersteuner
3. Mantelzorger / familie
4. klantadviescentrum

WMO: in geval zorg
o.b.v. 24-uurs nabijheid niet nodig is.

Zorg in Natura of een PGB

Dagvoorziening met behandeling
Kenmerken:
♦ Chronische, meervoudige, langdurige problema ek—opname in een
verpleeghuis is nog niet nodig.
♦ Inzet mul disciplinair behandelteam
♦ Verbeterdoelen, erger voorkomen
♦ Zowel in groepsverband als individueel.
♦ Incl. vervoer, dagprogramma, maaljden
♦ Behandeling in de vorm van thuisbegeleiding is mogelijk

Kan worden aangevraagd door:
1. Huisarts
2. Evt. i.s.m. SO/AVG (func onele
diagnos ek)

Zorg in natura of een PGB

Assen, maart 2020
Pictgr.: Pinclipart / Stockio.com

