
 

Advertorial 

Dagbehandeling, Wmo basis en Wmo extra in Garderen  

Van hart tot hart 

Dagbehandeling Garderen, 10 uur, de koffie geurt, de eerste bezoekers zijn al in gesprek met elkaar 

als meneer en mevrouw Evers binnenkomen. Mevrouw bezoekt drie keer in de week de 

dagbehandeling. Vandaag brengt haar echtgenoot haar. Meneer drinkt nog een kop koffie mee. 

Hij vertelt over zijn vrouw. Thuis doet zij best veel. “Alleen kan ze niet bedenken dat als de was 

hangt, deze op enig moment droog is. Ik zet dan de wasmand beneden. Op een gegeven moment is 

dan ook door haar de was opgevouwen. Ik neem niet alles uit handen. Ik laat gewoon dingen voor 

haar liggen. Dat moet je ook leren als partner.  

Dat doen ze hier op de dagbehandeling ook: ze laten haar in haar waarde en dagen haar uit de 

dingen te doen die ze nog kan. Ik zie dat het haar goed doet hier te zijn. Juist met deze 

dagbehandeling maakt dat zij een goede plek heeft waar er goed voor haar gezorgd wordt en ik heb 

dan toch ook tijd voor mezelf. Belangrijk is ook de liefde voor elkaar en de steun in het geloof.  Wij 

zijn erg positief over de dagbehandeling. Er werken hier mensen met passie. 

Mijn vrouw kan thuis niet meer vertellen wat ze die dag heeft gedaan. Daarom houden we een 

agenda bij. Ook de zorg op de dagbehandeling schrijft daarin wat ze heeft gedaan, zodat we dat ’s 

thuis kunnen bespreken. Af en toe pakt ze zelf die agenda en vindt het leuk dat ze het terug kan 

lezen. Mijn vrouw had een bepaald soort humor en bepaalde uitspraken. Ook na haar herseninfarct 

is dat gebleven. Sommigen zeggen ‘je bent je vrouw kwijt’. Dat is absoluut niet zo. Het is een leven 

met beperkingen, maar ik ben haar niet kwijt. Dankzij de dagbehandeling kunnen we het beiden 

volhouden en genieten we ook van de dagen dat ze thuis is.” 

Alles wat we doen heeft een doel. Het is niet alleen gezellig, je bent hier ook om te leren. We weten 

wat onze cliënten belangrijk vinden en sluiten daarop aan. Activiteiten die we doen, zijn activiteiten 

voor volwassenen en er zit structuur in een dag. Dat is belangrijk voor onze bezoekers, maar als ze 

geen zin hebben, hoeft het niet. De dag begint bij ons met koffie en een gesprek; daarna vragen we 

wat hij of zij wil doen. ’s Ochtends zijn dat vooral individuele activiteiten. Er wordt iedere dag vers 

gekookt en gezamenlijk gegeten, uit de bijbel gelezen en gebeden. Daarna kan wie dat wil een uur 

rusten en doen we ’s middags meestal een groepsactiviteit. 

Norschoten Dagbehandeling Garderen biedt dagbehandeling, Wmo basis en Wmo extra aan mensen 

met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen. Dagbehandeling Garderen biedt structuur, 

begeleiding, een activerend klimaat en een gezellige dag, zodat men ondanks beperkingen, zo lang 

mogelijk thuis kan blijven wonen.  

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag  van 10.00 tot 16.00 uur. 

Adres: Oud Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen  

Meer informatie: telefoon 0342-40 40 00 of mail: zorgconsulenten@norschoten.nl  
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