DAGBEGELEIDING BIJ ST. ELISABETH

Dagbegeleiding bij St. Elisabeth biedt structuur en kleur aan een dag van senioren die kampen met
een lichamelijke en/of psychische beperking. Onze dagbegeleiding stemmen we af op eventuele
andere vormen van zorg of hulp die u of uw partner, familielid of vriend(in) al ontvangt. Voor
mantelzorgers biedt dagbegeleiding een mogelijkheid om even tijd voor zichzelf te hebben.
Voor dagbegeleiding bij St. Elisabeth heeft u een Wmo-beschikking nodig. (Of een Wlz-indicatie,
zie de achterzijde.)

DE WENSEN VAN BEZOEKERS
STAAN CENTRAAL
Van maandag tot en met vrijdag verzorgen we op de afgesproken
dagdelen allerlei activiteiten in een huiselijke en vertrouwde omgeving.
Samen met de andere deelnemers aan de dagbegeleiding bepalen
we wat we gaan doen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan handwerken,
gezelschapsspellen, schilderen, kaarten, beweegactiviteiten,
geheugentraining, koken, uitstapjes, optredens en activiteiten rondom
feestdagen.

NIET ALLEEN EEN LEUK DAGPROGRAMMA, MAAR OOK:
> een gezamenlijke broodmaaltijd (in arrangement inbegrepen) of
warme maaltijd (kosten rond € 6,-)

> een mogelijkheid tot uitrusten, mocht het programma te lang of
>

>

te intensief zijn. Uitrusten kan in een speciaal daarvoor ingerichte
kamer
een bezoek van een fysio- of ergotherapeut (in het geval van
een Wlz-indicatie). Het fysiofitprogramma en de algemene
ontspanningsactiviteiten binnen St. Elisabeth zijn ook voor u
toegankelijk
het regelen van het vervoer van en naar huis, mocht dat nodig zijn

“Het is fijn voor
mijn man dat hij
regelmatig bij
St. Elisabeth terecht
kan. Ik zie dat het
hem goed doet en
mij geeft het even
wat extra rust.”

VOOR ONZE DAGBEGELEIDING HEEFT U EEN
WMO-BESCHIKKING NODIG

> Contactgegevens WegWijs Roosendaal:
Dunantstraat 80
4701 GZ Roosendaal
Telefoonnummer: 14 0165
Actuele openingstijden vindt u op:
www.wegwijsroosendaal.nl/wmo-voorzieningen

U bent van harte welkom om van tevoren eens een kijkje te komen nemen.
Neemt u hiervoor contact op met onze zorgbemiddelaar via (0165) 592 400 of
via zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl. U kunt ook contact met haar opnemen
als u meer informatie wilt.
Graag tot ziens in St. Elisabeth!

DAGBEGELEIDING OP BASIS VAN EEN WLZ-INDICATIE
Dagbegeleiding is ook mogelijk op basis van een indicatie vanuit de Wlz. Deze
wordt via het CIZ verkregen. Afhankelijk van het inkomen, moet hiervoor een
eigen bijdrage worden betaald.

WWW.ELISABETHROOSENDAAL.NL
WWW.FACEBOOK.COM/STELISABETHROOSENDAAL

DAGBEGELEIDING

De Wmo-beschikking verkrijgt u via WegWijs Roosendaal* (voorheen: Wmoloket). U betaalt een vaste eigen bijdrage die voor 2019 door de gemeente
is vastgesteld op € 17,50. Zodra WegWijs Roosendaal uw Wmo-beschikking
afgeeft, komt u als er plaats is in aanmerking voor onze dagbegeleiding.
Via onze zorgbemiddelaar maken we daarna nadere afspraken met u. Een
medewerker van de dagbegeleiding komt bij u op huisbezoek om kennis te
maken. Daarna spreken we samen af wanneer u kunt starten.

Wouwseweg 21
4703 BL Roosendaal
T. 0165 - 592 400
E. info@stelisabeth.nl
www.elisabethroosendaal.nl

