Contactgegevens
Klantcentrum Zonnehuisgroep Amstelland
Groenelaan 7
1186 AA Amstelveen
Dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur
Telnr. 0900 040 1441
Email: info@zhga.nl
Dagbesteding Wimbledon
Wimbledonpark 361
1185 XJ Amstelveen
Dagbesteding Wimbledon maakt deel uit van Zonnehuisgroep
Amstelland. Mocht u behoefte hebben aan meer (thuis)zorg of
diensten, dan kunt u ook bij ons terecht. U kunt hiervoor contact
opnemen met ons Klantcentrum: 0900 040 1441 of info@zhga.nl.

www.zhga.nl

Dagbesteding voor
jonge mensen met dementie
September 2017

Er zijn in Nederland zo'n 12.000 mensen die op een leeftijd jonger
dan 65 jaar de ingrijpende diagnose dementie hebben gekregen.
Bent u een van hen dan kunt u gebruik maken van onze
gespecialiseerde dagbesteding.
Dementie op jonge leeftijd ontwikkelt zich vaak anders dan bij
ouderen. Het is daarom belangrijk dat er dagbesteding is die
specifiek aansluit op de behoeften en wensen van jonge mensen.
Wat bieden wij u?
 Wij ontwikkelden een breed en gevarieerd programma-aanbod.
 De activiteiten stemmen wij af op uw behoefte. Er zijn veel
mogelijkheden voor individuele keuzes.
 U kunt denken aan beweging, spellen en creatieve activiteiten.
We maken geregeld uitstapjes en zijn geregeld buiten. We gaan
bijvoorbeeld naar een sportschool of koken in een kookstudio.
 Omdat de dagbesteding speciaal gericht is op jonge mensen met
dementie onderneemt u activiteiten met mensen van uw eigen
leeftijd.
 Deskundigen zoals de specialist ouderengeneeskunde, de
psycholoog en fysiotherapeut zijn betrokken bij de
dagbesteding. Zij kunnen op consultbasis in overleg met uw
huisarts worden ingezet.
 U kunt gebruik maken van een aparte oefenzaal met
apparatuur.
 Lunches, koffie en thee genieten de deelnemers gezamenlijk.
Dagbesteding Wimbledon bevindt zich in een moderne sfeervolle
ruimte in complex Wimbledonpark in Amstelveen.
De dagbesteding maakt onderdeel uit van Zonnehuisgroep
Amstelland. Wij beschikken over een grote expertise op het gebied

van dementie. U krijgt de best mogelijke zorg en begeleiding.
Ook bieden wij ondersteuning aan mantelzorgers.
Wij zijn aangesloten bij het Landelijke Kenniscentrum Jonge Mensen
met Dementie.
Belangstelling?
Wanneer u wilt kan een van onze klantadviseurs u helpen met uw
aanvraag. Twijfelt u of onze dagbesteding bij u past, kom dan gerust
eerst langs om de sfeer te proeven. Samen met u kijken we op
welke wijze wij u en uw naasten kunnen ondersteunen.
Wilt u hierover met een van hen in gesprek of wilt u een keer kennis
maken en een kijkje nemen, bel ons dan op 0900 040 1441.
Kosten
U kunt via een gemeentelijke toewijzing deelnemen aan de
dagbesteding. Dat kan ook via een zogenaamde overbrugging
wanneer u een Wlz-indicatie heeft of via uw Persoonsgebonden
budget (PGB).
Voor de gemeentelijke toewijzing kunt u zich wenden tot het
Amstelveenloket via telefoonnummer 020 540 49 11 of via
www.amstelveen.nl/amstelveenloket.
Zowel voor de Wlz-overbruggingszorg als Wmo-toewijzing geldt dat
u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt. Deze kunt u
berekenen via www.hetcak.nl. Voor de Wmo geldt dat u wanneer u
een minimum inkomen heeft, u geen eigen bijdrage hoeft te
betalen.
De kosten van een lunch met brood zijn € 3,95 en een warme lunch
kost € 5,50. U kunt ook zelf uw lunch meenemen.

