
Advertorial

Dagbegeleiding en 
dagbehandeling 
in Putten
Van hart tot hart 
Als ik ’s middags aankom op het 
Dagcentrum Norschoten Putten is 
het gezellig en sfeervol. Mevrouw 
Roestenburg (84 jaar) vertelt: 
“Hier is het persoonlijk, gezellig 
en actief. Ik doe hier van alles: 
bingo, vragenspelletjes en ik krijg 
fysiotherapie. De therapeut komt voor 
mij, maar de anderen doen dan vaak 
ook mee. Sommigen zijn dan daarna 
bekaf; ik niet! Hier doe ik veel meer 
dan thuis; daar blijf ik maar zitten.” 
Naast haar zit Jan van Soest. Hij is 
hier nog maar kort. “Ik ben hier vooral 
voor mijn vrouw. Ik doe het voor haar 
zodat zij ook even rust en tijd voor 
zichzelf heeft. Maar schrijf maar dat 
de leiding hier fantastisch is. We 
kunnen een beetje dollen met elkaar.”
 
Dagbegeleiding of dagbehandeling
Geeke en Eline zijn bevlogen 
verzorgenden en vertellen dat zij hier 
dagelijks werken met ‘de handen 
op de rug’. “Want dat is wat je wil: 
mensen zo actief mogelijk houden”, 
vertelt Geeke. “In het dagcentrum 
komen vier dagen per week mensen 
met lichamelijke klachten (denk 
daarbij aan mensen met de ziekte van 
Huntington, Parkinson of mensen die 
een CVA hebben gehad) of mensen 
met geheugenproblemen. We bieden 
hen vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) dagbegeleiding. 
Ook biedt het Dagcentrum in Putten

dagbehandeling (vaak vanuit de 
Wet langdurige zorg of via de 
zorgverzekeraar). Dan wordt de 
dagbegeleiding uitgebreid met 
behandeling van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut of ergotherapeut. 
Mensen hebben vaak een verkeerd 
beeld. Zij denken dat we een ‘gezellig 
breiclubje’ zijn. Het is hier een groep, 
geen clubje. We zoeken voor elke 
cliënt uit waar onze taak ligt; wat 
heeft die persoon van ons nodig.”

Een dag in het dagcentrum
Rond 10 uur komen de bezoekers 
binnen; de een wordt gebracht, 
de ander maakt gebruik van 
georganiseerd vervoer of een taxi. 
“Dan beginnen we met  en een 
gesprek. We bespreken de krant, 
praten over hobby’s of vragen naar 
werk van vroeger”, vertelt Geeke. “’s 
Ochtends doen we veel aan beweging 
en ’s middags aan geheugentraining. 

Bewegen is een belangrijk onderdeel 
van de dag. Om te zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen, is het 
belangrijk dat ze de dingen blijven 
doen die ze kunnen. Niets gebeurt 
hier zomaar; we doen alles met een 
doel. En niet alles is bedoeld voor 
iedereen: we bieden zorg op maat. 
We kijken wat iemand nodig heeft. De 
een moet een zetje krijgen om actief 
te worden, de ander moet juist wat 
afgeremd worden. 
Tussen de middag wordt een 
warme, zelfgekookte, maaltijd 
gegeten.  Vanzelfsprekend wordt 
gezamenlijk gebeden en er wordt 
gelezen uit de bijbel. Twee keer per 
week komt een duofiets-vrijwilliger 
langs. Deze vrijwilliger gaat heerlijk 
met een bezoeker op een speciale 
fiets erop uit. Ook hebben we een 
wandelvrijwilliger. Meer vrijwilligers 
zijn van harte welkom.”

Langer thuis wonen?
Het doel van het dagcentrum is zorgen 
dat mensen met hun beperking, zo 
lang mogelijk thuis kunnen zijn. En 
dat kan ook! Dat heeft de Covid-tijd 
wel aangetoond. Geeke: “we moesten 
in die tijd tien weken dicht. Dan zie je 
mensen achteruitgaan, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Het is dus 
belangrijk dat mensen actief blijven 
en geprikkeld worden tot actie.”

Lotgenoten ontmoeten
Geeke: “Meestal geeft de thuiszorg 
of mantelzorger de eerste signalen dat 
het thuis niet goed gaat De weg naar 
dagbegeleiding of dagbehandeling is 
vaak een drempel waar men overheen 
moet. Is die stap gezet, dan horen we 
vaak ‘dit hadden we eerder moeten doen’. 
Ze ontmoeten lotgenoten en voelen zich 
nuttig. Voor mantelzorgers geeft het 
lucht dat hun partner/familie naar het 
dagcentrum gaat. Vaak zorgt die 
persoon al heel lang: zeven dagen per 
week, 24 uur per dag. Dan is het nodig 
dat men even tijd en ruimte voor zich-
zelf krijgt. Zonder zorgen om de ander, 
want die is bij ons in goede handen.”

Dagcentrum Norschoten Putten 
Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres:
Jan Nijenhuisstraat 183, 
3882 HS  Putten.
Telefoon: 
0342 - 40 40 00 
e-mail: 
dagcentrumconsulent@norschoten.nl 


