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Wat is dagverzorging?
Dagverzorging is een plaats waar u 
mensen ontmoet, gezelligheid vindt  
en leuke activiteiten kunt doen.  
De activiteiten zijn afgestemd op uw 
mogelijkheden en interesses en vinden 
plaats onder deskundige begeleiding.
Hulp en begeleiding bij uw persoonlijke 
verzorging is mogelijk. De zorg, hulp of 
begeleiding wordt vastgelegd in een 
zorgplan.

Er wordt gezamenlijk koffie en thee 
gedronken en een warme maaltijd 
genuttigd.

Het activiteitenprogramma is niet 
verplicht. U kunt de activiteit invullen naar 
wens; u doet dit ofwel in groepsverband 
ofwel individueel. Een groep bestaat uit 
maximaal twaalf personen.

Dagprogramma
Een globale dagindeling bij de 
dagverzorging ziet er als volgt uit: 

10.00 uur  Ontvangst, koffie/thee 
drinken, even bijpraten

11.00 uur  Activiteit (naar wens) zoals 
spelletjes, voorlezen van de 
krant, themaochtend

12.00 uur  Warme maaltijd (keuzemenu)
13.00 uur  Gelegenheid om te rusten of 

een rustige activiteit
14.15 uur  Koffie/thee drinken, spelletjes, 

zingen, video kijken, puzzelen, 
handwerken

16.00 uur  Einde    

Voor wie is dagverzorging?
Dagverzorging is voor u als  
•	 	u	behoefte	heeft	aan	persoonlijke	

contacten, maar daar zelf moeilijk  
aan toekomt;

•	 	u	wordt	verzorgd	door	een	partner	 
of andere mantelzorger, ter verlichting 
van de situatie thuis;

•	 	de	hulp	van	de	thuiszorg	niet	
toereikend is; 

•	 	de	overgang	van	het	ziekenhuis	of	
verpleeghuis naar huis te groot is;

•	 	u	op	de	wachtlijst	staat	voor	een	
woonzorgcentrum. Met dagverzorging 
kunt u de wachttijd overbruggen.
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ViVa! Zorggroep biedt dagverzorging aan ouderen die zelfstandig wonen,  
maar voor wie zelfstandig wonen zonder aanvullende hulp moeilijk is geworden.  
In deze folder leest u over de mogelijkheden van de dagverzorging.



Dagverzorging

Waar en wanneer
De dagverzorging is vijf dagen per week 
geopend, van maandag tot en met 
vrijdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
U kunt maximaal drie dagen per week 
naar de dagverzorging komen.

Vervoer van en naar de dagverzorging
Indien het voor u moeilijk is om de 
dagverzorging op eigen gelegenheid  
te bereiken, kunt u gebruik maken van 
georganiseerd vervoer. U wordt gehaald 
en weer thuisgebracht door Taxivervoer, 
ook als u gebruik maakt van een rolstoel.

Het vervoer wordt bij aanmelding voor  
u geregeld.

Kosten
Voor deelname aan de dagverzorging  
en het vervoer van en naar huis wordt 
een eigen bijdrage gevraagd door het 
centraal administratie kantoor (CAK).  
Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage 
die automatisch door het CAK wordt 
gevorderd. Voor uitstapjes wordt een 
bijdrage gevraagd.

Aanmelding
Voor deelname aan de dagverzorging 
heeft u een indicatie nodig van het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Samen 
met een adviseur van het CIZ wordt 
bekeken hoe vaak dagverzorging voor  
u wenselijk of nodig is.

Wij kunnen u desgewenst helpen bij het 
aanvragen van deze indicatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van de 
dagverzorging. Op de achterkant van 
deze folder vindt u een overzicht van 
onze vestigingen waar dagverzorging 
aanwezig is. Na telefonisch overleg is het 
tevens mogelijk om een keer te komen 
kijken bij de dagverzorging.
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Dagverzorging kunt u krijgen bij 

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck
Plesmanweg 1
1945 WK  Beverwijk
T 088-995 70 00

Woonzorgcentrum De Boogaert
De Boogaert 20
1901 GN  Castricum
T 088-995 75 50

Woonzorgcentrum Overkerck
Stationsweg 92 C
1852 LN  Heiloo
T 088-995 76 75


