
Dagbehandeling

Bent u een dagje ouder, woont u zelfstandig, en heeft u
een lichamelijke aandoening? Of heeft u hulp nodig na een revalidatietraject? Dan
biedt Anna Ouderenzorg een divers programma dat speciaal voor u wordt
samengesteld. Het doel is om uw zelfstandigheid of zelfredzaamheid te behouden en
waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast hebben we een
uitgebreid activiteitenprogramma. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af.

Begeleiding en behandeling voor u
Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden stellen we een behandelplan op met
behandelingen en activiteiten die bij u passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan training
fijne motoriek, spraakoefeningen, sporten, wandelen, ervaringen delen, culturele
activiteiten. 

Samen met het Geriatrie Expertise Centrum
De behandelaren die bij de dagbehandeling betrokken zijn, maken deel uit van het
Geriatrie Expertise Centrum (GEC) van Anna Ouderenzorg. Het GEC bestaat uit
Specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, geriatrie
fysiotherapeuten, bewegingsagogen en psychologen. Lees meer over het GEC. 

Indicatie is nodig 
Wilt u in aanmerking komen voor dagbehandeling bij Anna Ouderenzorg? Dat kan als u
een indicatie heeft in het kader van de

Wet langdurige zorg (Wlz)
of als u in aanmerking komt voor GZSP-zorg: de Geneeskundige Zorg aan
Specifieke Patiënten die thuis wonen

Voor beide groepen gelden andere voorwaarden en praktische zaken.

Praktische informatie bij een Wlz-indicatie
De indicatie wordt afgegeven door het CIZ. U betaalt ook een eigen bijdrage die
afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl

https://www.ananz.nl/wonen-met-zorg/geriatrie-expertise-centrum-gec/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wijzigingen-geneeskundige-zorg-thuis-gzsp-zorg/wat-is-gzsp-zorg-en-voor-wie
http://www.ciz.nl/


Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden stellen we een behandelplan op
met behandelingen en activiteiten die bij u passen.
U neemt deel aan individuele en/of groepsactiviteiten.
Tussen de middag eten we samen een brood- of warme maaltijd. 
De dagbehandeling kunt u volgen van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16
uur.
Wij regelen het vervoer van en naar Anna Ouderenzorg.
Wilt u meer informatie? Of wilt u een keer een kijkje komen nemen? De koffie
staat klaar! Neem contact op met de zorgconsulenten van het transmuraal team:
bel 040-286 4818 of mail transmuraalteam@st-anna.nl 

Praktische informatie bij GZSP-zorg
Om deel te nemen vraagt u uw huisarts voor een verwijzing. 
Meer informatie over Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiënten die thuis
wonen vindt u op GZSP. 
De kosten voor dagbehandeling vallen onder het basispakket van uw
zorgverzekeraar. U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Maar het is wel
belangrijk dat Anna Ouderenzorg en uw zorgverzekeraar een contract hebben
afgesloten. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.  
Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden stellen we een behandelplan op
met behandelingen en activiteiten die bij u passen.
U neemt deel aan individuele en/of groepsactiviteiten.
Tussen de middag eten we samen een brood- of warme maaltijd. Hiervoor betaalt
u een eigen bijdrage.
De dagbehandeling kunt u volgen van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16
uur.
Wilt u in aanmerking komen voor vervoer naar de dagbehandeling? U heeft een
machtiging nodig van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer
over vertellen.  

Waar vindt u onze dagbehandeling?
In Geldrop: Woonzorgcentrum Heuvel, Grote Bos 8 

 

mailto:transmuraalteam@st-anna.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wijzigingen-geneeskundige-zorg-thuis-gzsp-zorg/wat-is-gzsp-zorg-en-voor-wie


Het proces
Een verwijzing
Heeft u een indicatie Wlz? Dan heeft u een verwijzing nodig van het CIZ.

Voor GZSP-zorg heeft u een een verwijzing voor dagbehandeling nodig van uw
huisarts. 

Niet vergeten

U betaalt een eigen bijdrage

Basispakket zorgverzekering bij GZSP-zorg
Dagbehandeling valt onder het basispakket van uw zorgverzekeraar. U heeft
geen aanvullende verzekering nodig. Wel betaalt u een eigen risico. 

Het is belangrijk dat uw zorgverzekeraar en Anna Ouderenzorg een contract
hebben afgesloten. Dit  kunt u navragen bij uw zorgverzekaar. 

Niet vergeten

GZSP-zorg: vraag uw
zorgverzekeraar of deze een
contract heeft met Anna
Ouderenzorg



Vervoer en reiskosten
Wlz-indicatie: Anna Ouderenzorg regelt het vervoer. U betaalt hiervoor geen
eigen bijdrage.

GZSP-zorg: u kunt in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding, maar
u betaalt zelf ook een vast bedrag. Wilt u hierover meer informatie? Neem
contact op met uw zorgverzekeraar. 

Meer informatie 

https://www.ananz.nl/dagbesteding/meer-informatie/



