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Bijlage 8: Norschoten Dagbehandelingen  
 

 

 

Verschillende doelgroepen: psychogeriatrie, somatiek, gerontopsychiatrie, NAH etc.  

Bekostiging zowel Wlz als Wmo. 

Dagbehandelingen in Putten, Garderen, De Valk, Barneveld en Scherpenzeel 

 

 
Addendum in zomer 2019 op kwaliteitskader voor cliënten in thuiszorg die Wlz-zorg ontvangen. Dit 
betreft voor Norschoten een minimum aantal Wlz cliënten op de dagbehandeling. 
geen kwaliteitsgelden voor deze doelgroep. Is communicatie over geweest met zorgkantoren.  
 
Voor Norschoten is de dagbehandeling een belangrijk ‘organisatieonderdeel’: de cliënten die daar 
komen verhuizen na verloop van tijd vaak naar een woning van Norschoten. Voor de cliënten heeft 
het een meerwaarde omdat ze al enigszins bekend zijn met de organisatie, de organisatie kent de 
cliënt! Daarnaast zien we dat de dagbehandeling een enorme ondersteuning is voor de cliënt en de 
mantelzorg en dat cliënten daardoor langer thuis kunnen wonen 

Dagbehandeling Gerealiseerde doelen 2019 

 Aandacht op de werkoverleggen of casuïstiekbesprekingen voor handen op de rug, maar ook 
waar ligt de grens dagbehandelingen. De medewerkers doen dit al goed, maar hebben toch 
onbewust momenten dat ze het overnemen. Cliënten geven het niet terug dat we te veel 
overnemen, maar vinden de medewerker soms streng. Dus dit blijft aandacht vragen en 
schipperen tussen de cliënt korte termijnwens (het is wel prettig verzorgd te worden) en lange 
termijndoel (ik wil regie houden en ik wil thuis wonen) 

 Alle medewerkers zijn geschoold op de zeven wegen waarop een cliënt op de dagbehandeling 
kan komen, welke cliëntvraag hoort daar dan bij. Dit om de juiste tools te hebben over ‘doen we 
wat moet’ en ‘zit de cliënt nog via de juiste weg op de dagbehandeling’. Dit verandert per 
stroming met enige regelmaat. Goed om dit te blijven herhalen 

 Cliëntenraadslid heeft alle dagbehandelingen bezocht 

Doelen 2020: 

 Uitbreiden dagbehandeling conform strategienotitie van MT, waarbij samenwerkingen worden 
gezocht en businesscase voorafgaand aan de beslissing wordt gemaakt 

 Persoonsgerichte zorg en welzijn (plannen), waarbij binnen het groepsgebeuren aandacht blijft 
op de persoonlijke doelen en wensen. 

 Samenwerken over de domeinen heen 

 Cliëntenraadslid heeft op twee dagbehandelingen de mantelzorgers ontmoet.  

 


