Dagcentrum De Stoutenborgh
Dagcentrum De Stoutenborgh is een
combinatie van dagbesteding en
ontspanning in de vorm van
activiteiten, voor thuiswonende
ouderen in Hoevelaken en omgeving.
Het biedt u de gelegenheid onder de
mensen te komen en het neemt thuis
een stukje zorg uit handen. Door één
of meerdere dagen naar het
dagcentrum te komen, blijft het
gemakkelijker voor u en/of uw
partner/mantelzorger langer thuis te
blijven wonen.
Het dagcentrum biedt een
dagprogramma met het accent op
begeleiding in groepsverband.
Gericht op bezigheid en sociaal
recreatieve activiteiten en ook op het
bijhouden van vaardigheden.
Eventueel wordt dit aangevuld
met lichte assistentie bij de
persoonlijke zorg. Bij de keuze van
de activiteiten wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met persoonlijke
wensen en interesses van de
deelnemers. In het programma
is het gezamenlijk gebruik van een
warme maaltijd en gelegenheid
tot rusten een vaststaand onderdeel.
Het dagprogramma wordt begeleid
door professionele krachten,
vrijwilligers en stagiaires.

Wat biedt Dagcentrum
De Stoutenborgh?
We bieden:
• Vermindering van de belasting
van de mantelzorger.
• Een vaste dagstructuur, met
activiteiten als wandelen en
ontspanning.
• Verzorging en begeleiding bij
medicatie, toiletgebruik en
lichamelijke verzorging.
• Uitstel van opname in het
verpleeghuis.
Openingstijden
Dagcentrum De Stoutenborgh is
iedere werkdag van 10.00 tot 16.00
uur geopend voor cliënten.
Deelname
Om het dagcentrum te bezoeken
heeft u een indicatie nodig, die wordt
afgegeven door het Loket
Maatschappelijke Ondersteuning van
de gemeente Nijkerk. Met de
indicatie ‘Begeleiding in
groepsverband’ heeft u toegang
tot het dagcentrum. U kunt de
gemeente Nijkerk benaderen via emailadres gemeente@nijkerk.eu of
telefonisch via telefoonnummer
14033.
Vervoer
Wanneer u niet zelf naar het
dagcentrum kunt komen, kunt u bij
de gemeente Nijkerk een aparte
indicatie voor vervoer aanvragen. Wij
regelen dan voor u het vervoer via
een erkend taxibedrijf.

Kosten
De kosten voor het dagcentrum, de
maaltijd en het vervoer worden
gefinancierd door de gemeente, via
de WMO. Het kan zijn dat daaraan
voor u een eigen bijdrage verbonden
is.
Contact
Wilt u meer weten of heeft u vragen
over dagbesteding in Hoevelaken?
Neem dan contact op met het
Klantcentrum via 085-0214040 (mavrij 8-18 uur, zat 9-13 uur) of
klantcentrum@amaris.nl. Onze
klantadviseurs helpen u graag!

