
Behandeling en begeleiding 

Uw dag bij 
zorggroep Maas & Waal

Contact

Klantenservice 

Zorggroep Maas & Waal

Telefoon: (0487) 59 96 66

E-mail: klantenservice@zmw.nl  

Website: www.zmw.nl

Wonen en zorg bij 
zorggroep Maas & Waal

• Ondersteund wonen 

•  Revalideren in het zMW  

Revalidatie- en Behandelcentrum 

•  Behandeling aan huis en  

poliklinisch (logopedist,  

diëtist, ergo- en fysiotherapeut) 

• Wijkverpleging 

• Thuiszorg 

• Huishoudelijke hulp

• Professionele alarmopvolging

•  Dagbehandeling en  

dagbegeleiding



samen met andere cliënten  een 

boterham. Eet u liever warm? Dan 

regelen we dat voor u (hier zijn wel 

kosten aan verbonden). Na het eten 

nemen we tijd om te rusten.

Van uw wensen maar ook van 

alle afspraken die we met u 

maken, maken we een plan

Regelmatig bespreekt u samen met 

de eerstverantwoordelijke verzor-

gende (EVV) of we deze afspraken 

moeten aanpassen. Bijvoorbeeld 

omdat uw omstandigheden of 

wensen zijn veranderd. 

Zo regelt u uw behandeling 

en begeleiding 

Dagbehandeling wordt betaald 

vanuit het basispakket van de 

zorgverzekering en valt onder de 

GZSP-zorg: Geneeskundige Zorg 

voor Specifieke Patiëntgroepen die 

thuis wonen. Doel van deze zorg is, 

dat deze mensen (langer) thuis kun-

nen blijven wonen en zich daar zo 

goed mogelijk voelen. Het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoor-

deelt of iemand die zorg krijgt. 

Voldoet u aan de voorwaarden? 

Dan geeft het CIZ een zogeheten 

Wlz-indicatie: een besluit waarin 

staat dat iemand recht heeft op 

langdurige zorg. 

Vakkundig, gastvrij en respectvol

We maken samen een 

programma op maat 

Wat wilt u graag doen? Wat kunt 

u zelf? En waar heeft u hulp bij 

nodig? Die vragen staan centraal 

binnen onze dagbehandeling 

en dagbegeleiding. We bieden 

verschillende therapieën en 

activiteiten aan rondom het 

opnieuw leren van vaardigheden, 

het revalideren en/of reactiveren. 

Handig om te weten

Dagbehandeling en dagbegeleiding 

volgt u bij een van onze locaties.

•  St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen

•   De Hof (Kasteelhof) in Druten

•  Waelwick in Ewijk

Tijden

De dagbesteding is open van 

maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 15.30 uur. Op nationale 

feestdagen zijn we gesloten.

Vervoer

De zorgverzekering bepaalt of iemand 

recht heeft op vervoer, voor cliënten 

met een GZSP indicatie. Voor de 

dagbehandeling of dagbegeleiding

 via de Wlz of Wmo regelt de dag-

behandeling  het vervoer. Deze taxi 

haalt u op en brengt u na afloop weer 

veilig thuis.

U woont gewoon thuis. Dat wilt u zo lang en zo goed mogelijk blijven doen. 
Daar maken we bij zorggroep Maas & Waal werk van. Met onze dagbehan-
deling en dagbegeleiding  bijvoorbeeld. Vakkundig, gastvrij en respectvol 
ontvangen wij u voor behandeling en begeleiding één of meerdere dagen 
of dagdelen op een van onze zorglocaties. Om beter te leren omgaan met 
bijvoorbeeld lichamelijke problemen of dementie. Om door te gaan met 
uw revalidatie. Om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers te onder-
steunen in de dagelijkse zorg. Of om uw dagelijks leven structuur te geven. 

Het programma stemmen we af 

op wat u belangrijk vindt. Ook krijgt 

u begeleiding bij het omgaan met 

uw beperkingen. En helpen wij u 

uw praktische vaardigheden te 

onderhouden, zoals het zetten van 

een kopje koffie of het smeren 

van een boterham. Zodat u dit 

thuis ook zelf kunt doen. 

U krijgt een mix aan activiteiten 

en therapieën

Gezelligheid en huiselijkheid lopen 

als een rode draad door onze dag-

behandeling en dagbegeleiding. We 

beginnen de dag met koffiedrinken 

en nemen dan het laatste nieuws 

met elkaar door. Daarna volgt u 

groepsactiviteiten, zoals voor gym, 

creativiteit of geheugen. Behande-

lingen, zoals logopedie en fysio- en 

ergotherapie, zijn in een groep  en 

als dat nodig is voor u, persoonlijk. 

Tussen de middag eten we weer 

Meer informatie vindt u op 

www.ciz.nl. 

Dagbegeleiding wordt betaald 

vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

Voor een Wmo-indicatie kunt u 

terecht bij uw gemeente.


