Dagbehandeling Villa Villandry
voor dementerenden ouderen

Iedereen vergeet wel eens wat, daar hoef je niet oud voor te zijn.
Vergeten is eigenlijk normaal. Bij de meeste ouderen hoeft een
geheugenachteruitgang niet te betekenen dat het dagelijkse leven
van deze mensen verstoord wordt.
Bij dementie zijn de geheugenstoornissen ernstiger. Wie te maken
krijgt met een dementiesyndroom heeft specifieke zorgvragen.
Mensen met een dementiesyndroom hebben speciale zorg en
behandeling nodig, zij hebben vaak gevoelens van machteloosheid
en frustratie, ook angst speelt een grote rol.
Het ziekteproces van dementerenden is voor familie en vrienden
ingrijpend. Veel mensen blijven met vragen zitten over de
behandeling en ondersteuning van de cliënt. De situatie vraagt om
zorg en een zorgvoorziening, die past bij de levensfase van iedere
individuele cliënt. Stichting De Waalboog biedt vanuit haar
deskundigheid invulling aan zorg voor mensen met dementie
(psychogeriatrisch zorg). Deze zorg wordt gegeven op de
dagbehandeling Villa Villandry. Wanneer mensen in aanmerking
komen voor de dagbehandeling, bevinden ze zich in een ver
gevorderde fase van dementie met probleemgedrag waardoor grip
op hun dagelijks leven en fuctioneren sterk is verminderd.

Dagbehandeling Villa Villandry
Stichting De Waalboog heeft een dagbehandeling voor
dementerende ouderen, gevestigd in Villa Villandry in Nijmegen. In
de bosrijke omgeving staat de villa met een enorme tuin. Cliënten
kunnen vijf dagen in de week één of meer dagdelen, de
dagbehandeling bezoeken.
Het biedt mantelzorgers één of meer dagen in de week de
gelegenheid om de complexe specifieke problematiek thuis even te
laten en de complexe zorg te delen en/of de zorg even uit handen
te geven.

Iedere cliënt kan rekenen op een respectvolle warme benadering
met een gepaste structuur gedurende de dag waar nodig. De
dagbehandeling Villa Villandry biedt een warme en veilige leefsfeer
en een leefomgeving die past bij de leeftijd en behoeften van de
cliënt.
De dagbehandeling is bedoeld voor mensen met een
dementiesyndroom waar behandeling wordt ingezet ter
voorkoming van verergering van de dementie. Dementie is de
uiting van een stoornis in de hersenen. Dementie begint geleidelijk,
waarna over het algemeen een langzame verdere achteruitgang
volgt. In het beginstadium van dementie weten mensen dit vaak
goed te verbergen. Van de achteruitgang zelf, als van de
uitvluchten, is de cliënt zich vaak niet bewust.
De dagelijkse zorg voor dementerenden is een moeilijke opgave.
Het kan vele gevoelens opwekken zoals boosheid, angst, verdriet,
machteloosheid, schuld of schaamte. Het behandelen en
begeleiden van de cliënt en familie is daarom erg belangrijk.
We hebben een zorgaanbod afgestemd op de individuele wensen
en behoeften van dementerenden door middel van
dagbehandeling.
Aangezien de cliënten die naar de dagbehandeling komen
verschillende hulpvragen hebben is het aanbod ook heel
verschillend. Op de dagbehandeling bestaat een therapeutisch
behandelklimaat, dat wil zeggen dat een activiteit niet het doel op
zich is, maar een middel om iemand te behandelen en te
begeleiden in zijn ziekte en de beperkingen die daarbij passen.
Activiteiten gaan dan ook samen met een benaderingswijze die
aangeeft hoe activiteiten worden ingezet. Deels worden de
activiteiten in verschillende ruimtes vormgegeven, deels wordt in

plaats in groepsverband, andere zijn individueel gericht. Enkele
voorbeelden van activiteiten zijn: wandelen, houtbewerken,
schilderen, knutselactiviteiten, koken, bewegingsactiviteiten (in
spelvorm en gerichte spieroefeningen),
geheugenoefeningen en bloemschikken.

De dagbehandeling richt zich op:
1.
2.

3.

4.

Het aanbieden van gestructureerde activiteiten afgestemd op
de beleving en mogelijkheden van de cliënt.
Het ondersteunen van de cliënt bij de verwerking van zijn
ziekte, bijvoorbeeld in gespreksgroepen die begeleid worden
door een psycholoog en een professionele zorgmedewerker.
Het begeleiden van het sociale netwerk van de cliënt. Bij
vragen kunnen naasten een beroep doen op de begeleiding
van het multidisciplinaire team.
Ondersteuningsgroep voor familie en vrienden. Mensen
ontmoeten lotgenoten bij deze bijeenkomsten. Zij wisselen
ervaringen uit en vinden bij elkaar een luisterend oor. De
psycholoog en een professionele zorgmedewerker begeleiden
deze bijeenkomsten.

Wie bieden de zorg?
De zorg en behandeling zijn in handen van een deskundig en
gemotiveerd team. Het team bestaat uit een zorgmanager, eerst
verantwoordelijk verzorgenden, verzorgenden, specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog en een gastvrouw.
Er kan een beroep gedaan worden op een fysiotherapeut,
ergotherapeut, geestelijk verzorger, logopediste, diëtiste, en
zorgbemiddelaar, wanneer dit nodig is. In samenspraak met de
cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger stelt het team voor
iedere cliënt een multidisciplinair zorgleefplan op.

Faciliteiten
Dagbehandeling Villa Villandry is voorzien van een Grand-Café,
spelkamer, biljartruimte, rustruimte, hobbyruimte en fitness/
trainingsruimte. In deze ruimtes worden activiteiten aangeboden in
een leefmilieu afgestemd op de beleving en mogelijkheden van de
cliënt binnen een gepaste structuur en behandelingsklimaat.

Tuin
Er is een grote tuin met terras, in de tuin is een gedeelte ingericht
als moestuin waar cliënten o.a. kunnen tuinieren.

Openingstijden
Dagbehandeling Villa Villandry is geopend van:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 u.
Weekenden en feestdagen gesloten

Maaltijden
als u de dagbehandeling bezoekt krijgt u op deze dagen een
broodmaaltijd aangeboden. U kunt er ook voor kiezen om tegen
een kleine vergoeding een warme maaltijd af te nemen.

Aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de dagbehandeling heeft de
cliënt een geldige indicatie nodig die aangevraagd wordt bij het
CIZ. De indicatie kan aangevraagd worden door de huisarts,
praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, geriater,
zorgtrajectbegeleider of door de familie zelf. Gezien de eisen die
aan het stellen van een indicatie verbonden zijn, is het advies om
een specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog in te
schakelen met het verzoek een motivatie te schrijven waaruit blijkt
dat dagbehandeling noodzakelijk is. Daarnaast is de
Zorgbemiddeling iedere werkdag bereikbaar om ondersteuning te
bieden bij de aanvraag van de indicatie. Cliënt, naasten en

verwijzers worden geadviseerd. Na afgifte van de indicatie door het
CIZ zal de zorgbemiddeling cliënten begeleiden gedurende de
wachtperiode tot aan deelname.

Vervoer
Wanneer er een indicatie voor vervoer is afgegeven, kan de cliënt in
principe gebruik maken van de vervoersdienst van De Waalboog.
Binnen een straal van 20 km garanderen wij het vervoer. Buiten de
straal van 20 km gaan we hierover in overleg met cliënt en
mantelzorger en kijken we hoe we het vervoer kunnen organiseren.
Er is ook een mogelijkheid om de cliënt zelf te halen en/of te
brengen tegen een kleine vergoeding.
Zorgbemiddeling
Telefoon: 024 - 382 64 83 (optie 1)
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl
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