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2 Leven zoals u wilt

Dagvoorziening
U woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig, in uw
eigen vertrouwde huis. Maar soms wordt het door
gezondheidsproblemen moeilijker om u thuis goed te
redden. Als er meer zorg en ondersteuning nodig is, maar ook
om zelfstandig naar buiten te gaan en betrokken te blijven
bij uw sociale omgeving, kan dagvoorziening voor de juiste
balans zorgen.

Sensire dagvoorziening biedt een intensieve vorm van
dagbegeleiding en/of dagbehandeling in groepsverband
op verschillende locaties. In nauwe samenwerking met de
medische specialisten, familie of andere mensen in uw sociale
netwerk bieden we specialistische ondersteuning. Op zowel
lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Passend bij uw
wensen en situatie. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in
uw eigen huis kunt blijven wonen. Ook biedt dagvoorziening
een fijne overgang naar een thuis bij Sensire als uw situatie
verandert. Lees op de volgende pagina wat dagbegeleiding
of dagbehandeling voor u kunnen betekenen.

Meer dan het doen van activiteiten
Dagvoorziening wordt vaak verward met welzijnsactiviteiten,
zoals bridgen of schilderen, die worden georganiseerd vanuit
de gemeente of door burgerinitiatieven. Het gaat bij Sensire
dagvoorziening daarentegen om specialistische, intensieve
begeleiding en ondersteuning.

Verlichten van mantelzorg

Bent u mantelzorger? Dagvoorziening wordt vaak 
ingezet om dagelijkse mantelzorgtaken te verlichten en 
de situatie thuis te ontlasten. Ook brengen wij u graag in 
contact met andere mantelzorgers. 
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Dagbegeleiding

Dagbegeleiding draagt eraan bij dat u zichzelf kan (blijven)
redden. Zowel met de dagelijkse bezigheden, maar ook
als het gaat om het onderhouden en aangaan van (nieuwe)
sociale contacten. En dat u deel uit blijft maken van de
maatschappij.

Door middel van activiteiten zorgen we voor een
gestructureerde, zinvolle tijdsbesteding. In groepsverband,
maar wel met het oog op u als individu. U doet naar eigen
vermogen mee. We gaan uit van de dingen die u nog
wél kunt, maar vooral ook wat u zelf wilt. U heeft zelf de
touwtjes in handen. Het soort begeleiding die we u bieden
is maatwerk, op basis van uw eigen wensen en gewoonten.
In een persoonlijke, gezellige sfeer.

Dagbehandeling

Heeft u een specifieke en intensieve zorg- of
begeleidingsbehoefte? Dan zou dagbehandeling bij u
kunnen passen. Dit wordt aangeboden in de vorm van
(groeps-)therapieën en advies van een multidisciplinair team
met gespecialiseerde behandelaren, zoals een specialist
ouderengeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut
en logopedist. Met dit team werkt u samen aan uw
behandelplan.

Op deze manier kunt u langer thuis blijven wonen met een
(complexe) zorgvraag. En als uw situatie verandert, en u
verhuist naar een thuis bij Sensire, is dagvoorziening een
prettige ondersteuning bij deze overgang.
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Doelgroepen en locaties

Dagvoorziening in de vorm van dagbegeleiding en
dagbehandeling is er voor uiteenlopende doelgroepen op
verschillende locaties. Hieronder staan de doelgroepen en de
locaties vermeld. Op www.sensire.nl/dagvoorziening vindt
u meer specifieke informatie over de dagvoorziening per
doelgroep en locatie. Op deze webpagina stellen de teams
Dagvoorziening zich ook graag aan u voor.

Dagbegeleiding

Dagbegeleiding voor mensen op leeftijd met een
psychogeriatrische of lichamelijke aandoening. U bent van harte
welkom op de onderstaande locaties als u nog actief bent
en graag uitgedaagd wordt om actief te blijven.

• Dagbegeleiding Het Gander in Gaanderen
• Dagbegeleiding De Boogh in Wehl
• Dagbegeleiding de Klimop in Vorden
• Dagbesteding De Borkel in Gorssel
• Dagbesteding Het Bornhof in Zutphen
• Dagbesteding Het Elze in Eefde

Dagbegeleiding voor mensen op leeftijd met een
chronische, psychiatrische aandoening of beperking.
Wordt u graag uitgedaagd actief te blijven en heeft u
behoefte aan structuur? Dan bent u van harte welkom bij:

Dagbegeleiding DOS in Gaanderen
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Dagbehandeling

Dagbehandeling voor mensen op leeftijd met een
psychogeriatrische aandoening. U bent van harte welkom
op onderstaande locatie als u behoefte heeft aan
dagbehandeling in een veilige, kleinschalige omgeving in
een huiselijke sfeer.

Dagbehandeling De Brug in Gaanderen

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie met 
behoefte aan een actief programma. 

Dagbehandeling Akkerland in Doetinchem

Dagbehandeling voor mensen op leeftijd met een
lichamelijke beperking. Op onderstaande locatie gaan
we er samen voor te zorgen dat u zich zoveel mogelijk
zelf kan redden in uw dagelijks leven. Door verergering
van klachten te voorkomen en leren om te gaan met
beperkingen, en te kijken wat u nog wel kan.

Dagbehandeling de Zonnehoek in Doetinchem

Dagbehandeling voor mensen met de ziekte van
Parkinson/Parkinsonisme met behoefte aan intensieve,
specialistische zorg.

Dagbehandeling Parkinson in Doetinchem

Dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson, 
COPD, Multiple Sclerose (MS) en voor mensen die een CVA 
(beroerte) hebben gehad.

Dagbehandeling De Schans in Zutphen
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Wat kan dagvoorziening voor u 
betekenen?
Mevrouw Spiegelenberg heeft Alzheimer en komt drie dagen
in de week op Dagvoorziening De Klimop in Vorden. Maar ze
moest daar eerst helemaal niets van weten.

Haar mantelzorger, meneer Spiegelenberg:

“Dagvoorziening, dat kon misschien wel wat voor haar zijn. Ze
houdt van een babbeltje, spelletjes doen en ze is heel creatief.
Thuis kan ze zich goed vermaken en doen we beide ons ding
zoals altijd, maar hele dagen alleen maar in een hoekje zitten
puzzelen leek mij ook niet goed. Maar ze moest er eerst
helemaal niets van weten. Pas toen de thuiszorg haar over
dagvoorziening vertelde leek het haar ook een goed idee. Nu
is ze er drie dagen in de week. Op de dagvoorziening heeft ze
sociaal contact, speelt ze spellen om haar geheugen te blijven
trainen en wordt ze creatief uitgedaagd. Als ik haar ophaal
vraag ik haar weleens wat ze gedaan heeft. Dat blijft natuurlijk
niet vaak hangen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij en is niet
erg. Als ik haar ophaal heeft ze hele verhalen. En daardoor
weet ik dat het haar geluk brengt. Het geeft me rust dat ze
het daar zo naar haar zin heeft.”

Lees het hele verhaal van meneer en mevrouw Spiegelenberg
op www.sensire.nl/dagvoorziening
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Meneer en mevrouw Spiegelenberg, 
mantelzorger en klant Dagvoorziening in Vorden

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat u kunt doen als u een klacht
heeft en over hoe Sensire met klachten omgaat? U kunt onze
klachtenregeling opvragen via 0900 8856 of downloaden op
www.sensire.nl.

Over Sensire
Sensire is de grootste zorgorganisatie van de Achterhoek,  
Liemers en Zutphen en omgeving. Al onze ondersteuning is erop 
gericht dat u gewoon uw eigen leven kunt leiden. Dag en nacht, 
thuis of in een van onze woonzorglocaties. U kunt bij ons ook 
terecht voor gespecialiseerde, complexe zorg thuis. Wij verdiepen 
ons in uw situatie en sluiten aan bij uw voorkeuren, gewoontes en 
agenda. Daarbij combineren we deskundige, eigentijdse zorg met 
prettige communicatie en persoonlijke aandacht.
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rnUw eigen wensen, gewoonten en omgeving: 
ze geven uw leven kleur, brengen geluk. 
Juist als gezondheid minder vanzelfsprekend wordt. 

Uw geluk, dat motiveert ons: 
in wijkverpleging, onze huizen en revalidatie.
Samen met u zoeken hoe het kan: leven zoals u wilt. 

www.sensire.nl
info@sensire.nl

24 uur per dag:
0900 88 56 


