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Dagbehandeling voor  
mensen met niet aangeboren  
hersenletsel, revalidatie  
en individuele meerzorg



Voor wie? 
De afdeling dagbehandeling van 
verpleeghuis Meerstate is er voor als u 
thuis wilt blijven, maar wel behandeling 
en ondersteuning van het verpleeghuis 
nodig heeft. Het is de ideale oplossing 
voor thuis wonen én de juiste begeleiding / 
verzorging / behandeling krijgen.  
Vanuit één team waarin verpleging, arts 
en paramedici deelnemen. Naast de zorg 
voor uw lichamelijke aandoening 
ontvangt u ook begeleiding voor uw 
psychische en sociale welbevinden. 
Binnen Meerstate is een groep voor 
revalidatie / meerzorg, NAH (niet 
aangeboren hersenletsel) problematiek, 
jong dementerenden én mensen met 
andere chronische zorgvragen.

Wat gaat u doen? 
De dagbehandeling is geopend van  
10.00 tot 15.30 uur. U ontvangt een 
dagprogramma op maat, afgestemd  
op uw persoonlijke behandelings- en 
ondersteuningsvraag. Het doel van  
de dagbehandeling is:
•  Herstel en verbetering van het 

lichamelijk en/of cognitief functioneren
•  Revalidatie
•  Ontlasten van de partner / mantelzorg
•  Ondersteuning van de thuissituatie
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een eigen bijdrage gevraagd door  
het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  
Dit is een inkomstenafhankelijke bijdrage.     
      
Indicatie
U heeft een indicatie nodig om aan de  
dagbehandeling deel te nemen, deze kunt  
u aanvragen bij het CIZ, Postbus 9555,  
2003 LN Haarlem. Wilt u hulp bij het  
aanvragen van een indicatie dan kunnen  
wij u hierin ondersteunen. 

Contact 
Dagbehandeling en revalidatie Verpleeghuis 
Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk
Telefoon 088 995 74 00
E-mail dagbehandeling.som@vivazorggroep.nl

•  Zolang mogelijk de huidige situatie 
stabiel houden en het voorkomen  
van achteruitgang zodat u zo lang  
en prettig mogelijk thuis kunt blijven 
wonen

U heeft uw eigen verzorgende die ervoor 
zorgt dat er samen met u een zorgleef-
plan gemaakt wordt waarin staat op 
welke wijze u behandeld/ begeleid  
wordt en welke doelstellingen daarbij 
nagestreefd worden. Samen met uw 
behandelaars werkt u aan uw herstel,  
of – als herstel niet haalbaar is – leert  
u omgaan met uw beperkingen.  
Als u uitbehandeld bent, kunt u eveneens 
de dagbehandeling blijven bezoeken als 
onderhoudstherapie (mits na goedkeuring 
van arts en CIZ).

Vervoer
Komt u uit Heemskerk, Castricum, 
Beverwijk, Uitgeest, Limmen of Wijk aan 
Zee? Dan is het mogelijk om gebruik te 
maken van het vervoer dat de dagbe-
handeling organiseert (Connexxion).

Wat kost het?
Voor deelname aan de dagbehandeling,  
inclusief het vervoer van en naar huis 
en de brood- of warme maaltijd wordt  


