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weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland,
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Dagverzorging

Dagverzorging
biedt uitkomst

Wanneer u ouder wordt, kan het lastiger
worden uw dagen op een goede manier in te
vullen. Misschien heeft het er mee te maken dat
u vaker dan gewenst alleen bent. Of omdat u
door beperkingen de deur niet meer zo makkelijk
uit komt. In dat geval biedt dagverzorging
uitkomst. Het kan een welkome ondersteuning
van uw thuissituatie zijn.

Dagverzorging
U woont plezierig, maar kunt wel wat
ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld in de
vorm van zorg, begeleiding of gewoon een
aangename besteding van uw dag. U kunt er
dan voor kiezen één of meerdere dagdelen
per week bij ons te komen om samen de dag
door te brengen in een huiselijke omgeving.
U ontmoet ongeveer acht andere deelnemers.

Professionals en vrijwilligers begeleiden het
programma, maar uitgangspunt is dat u de dag
doorbrengt zoals u dat wenst.

Deelnemen

Voor wie?

In het geval een Wmo-beschikking bepaalt
het gebiedsteam. Wilt u meer informatie over
vervoer of eigen bijdrage? Neem dan contact
op met uw gebiedsteam. Ze lichten u graag in.

Dagverzorging is er voor mensen bij wie door
het gebiedsteam van de Wmo een beschikking is
afgegeven of voor bewoners met een Wlz (Wet
langdurige zorg) - indicatie is vastgesteld. Dus
zowel bewoners uit onze woonzorgcentra als
mensen uit de regio zijn welkom. U vindt er
gezelschap, begeleiding en activiteiten. Bovendien
ontlast u op deze manier uw mantelzorger.

Uiteraard kunt u ook gewoon bellen met
Zorggroep Liante, via 0516 568 770.
We geven u graag meer informatie over
dagverzorging. Wilt u eerst even komen
kijken, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan
alsnog beslissen of u wilt deelnemen of niet.
U bent van harte welkom.

Activiteiten
Voor veel deelnemers staat de ontmoeting
centraal. In de vorm van advies of gewoon een
gezellig gesprek. Daarnaast kunt u gebruik maken
van een gevarieerd dagprogramma, waarin
gezocht wordt naar een goede balans tussen
in- en ontspanning. Creatief bezig zijn, wandelen,
zingen, oefeningen voor uw conditie of
gezamenlijk van een warme maaltijd genieten:
samen beleeft u een zeer onderhoudende dag.
Met alle ruimte voor uw eigen wensen.

