gewoon,
als thuis

woonzorg voor mensen met dementie

dementie in nederland
In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een vorm van dementie. Velen van
hen zijn de zeventig gepasseerd, maar dementie komt ook bij jongere mensen
voor. Iedereen kan de ziekte krijgen, mannen en vrouwen, ongeacht je levensstijl
en waar je vandaan komt.
Dementie is niet te genezen. Er zijn
wel manieren om op een goede
manier met de ziekte om te gaan:
menselijk, sociaal, zo gewoon mogelijk
en met veel aandacht voor kwaliteit
van leven.

Dagelijks Leven is gespecialiseerd
in de zorg voor mensen met
dementie of een andere vorm van
geheugenverlies. Wij bieden hen een
veilige, vertrouwde plek waar het
prettig wonen is.

Kleinschalig wonen
Dagelijks Leven kiest bewust voor écht kleinschalig wonen, voor huiselijkheid,
sfeer, samenzijn en samen dingen doen. Onze vrijstaande huizen staan midden in
de samenleving, in een dorp of stad en op loopafstand van voorzieningen.
Alle tuinen zijn royaal en geven de bewoners ruimte, vrijheid en geborgenheid.
Al aan de tekentafel is rekening
gehouden met de wensen en eisen
van onze bewoners. Zo zijn alle huizen
levensloopbestendig en heeft iedere
bewoner een eigen studio met een
zit-/slaapkamer, die zoveel mogelijk
naar eigen wens kan worden ingericht.
Daarnaast heeft iedereen een eigen
badkamer.

Er is een studio voor een echtpaar en
een logeerkamer voor respijtzorg.
In ieder huis wonen twintig bewoners,
die elkaar treffen in twee gezamenlijke
woonkamers, de activiteitenruimte
of zomers buiten op het terras. Het
interieur is met veel zorg en aandacht
samengesteld, zodat er een intieme en
huiselijke sfeer ontstaat.

Écht bijzondere zorg
Wij streven naar een zo normaal mogelijk dagelijks leven. Dat betekent dus ook dat
u als partner, familie of als vriend op ieder moment van de dag kunt binnenlopen
en dat winkelen en een bezoekje aan de markt de normaalste bezigheden zijn.
Vanzelfsprekend zonder de veiligheid van onze bewoners uit het oog te verliezen.
Dagelijks Leven biedt mensen met
dementie zorg op maat, 24 uur per
dag. Daarbij werken wij altijd vanuit
de mogelijkheden in plaats van de
beperkingen. We vinden het belangrijk
dat onze bewoners zoveel mogelijk hun
eigen regie behouden.

We stimuleren zelfredzaamheid en het
gevoel van eigenwaarde. Onze zorg
is ondersteunend aan het welzijn. Wij
bieden wonen ‘Gewoon, als thuis’, met
de zorg en aandacht die de bewoners
verdienen. Dat is wat onze zorg écht
bijzonder maakt.

Een hecht team
Wonen bij Dagelijks Leven betekent 24
uur per dag verzekerd zijn van zorg,
aandacht en begeleiding. We werken
met een professioneel team van
deskundige medewerkers. Het team is
compact, zodat zowel de bewoners, als
de mantelzorgers snel vertrouwd zijn
met alle gezichten.
Wanneer we een nieuwe bewoner
mogen verwelkomen, willen we
graag zoveel mogelijk over hem of
haar weten. Wat zijn bijvoorbeeld de
gewoontes, hobby’s, favoriete muziek
en het lievelingseten? Met andere
woorden; hoe ziet het leven van alledag
eruit? De partner en/of betrokken
familie is hierbij onmisbaar. Zij kennen
immers hun naaste het beste. Ook
als iemand bij ons al enige tijd woont
blijft het persoonlijke contact met
mantelzorgers heel belangrijk. Alleen
dan kunnen wij de zorg blijven leveren
zoals wij die voor ogen hebben:
persoonlijk, professioneel en zoveel
mogelijk op maat afgestemd.

Professionele dagbesteding
Naast een goede zorgverlening is een
zinvolle dagbesteding ook belangrijk.
Onze activiteitenbegeleiders zorgen
dagelijks voor een gevarieerd aanbod
van activiteiten, afgestemd op de

behoeften en interesses van onze
bewoners. Hierbij kunt u denken aan
sport- en spelactiviteiten, handwerken,
koken in een kookgroep, bakactiviteiten,
gezelschapsspellen en wandelen.
Deelname is vrijblijvend. Uiteraard zijn
het vaak de alledaagse dingen, zoals
huishoudelijke taken die zorgen voor
ritme, structuur en welbevinden.

Kwaliteit van zorg
Dagelijks Leven staat voor kwaliteit
van leven én van zorg. Daarom werken
wij volgens de HKZ-certificering,
wat staat voor Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Voortdurend en systematisch werken
wij aan verbetering, borging en toetsing
van de kwaliteit van de dienstverlening,
verzorging en verpleging. Het
kwaliteitssysteem voldoet aan de
internationale ISO-9001 normen. Er
worden buiten de wet- en regelgeving
voortdurend controles uitgevoerd
in het kader van HKZ. Wij laten
onze audits op zorgverlening extra
controleren door externe specialisten.
Dat geldt voor de gehele organisatie
en dus ook voor iedere aparte locatie.
Buiten de formele kwaliteit speelt de
informele (belevings-)kwaliteit een
grote rol op de woonzorglocaties. Wij
vinden de mening van onze bewoners
en hun familie belangrijk en nemen die
mee in onze evaluaties.

Voor iedereen betaalbaar
Iedereen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies, die een indicatie
voor zorgprofiel VV05 of hoger heeft, – mits voldaan wordt aan de gestelde
voorwaarden, is welkom bij Dagelijks Leven.
U kunt dan een eigen studio bij ons
huren. De zorg wordt vervolgens
vergoed vanuit een VPT (Volledig
Pakket Thuis). De kosten voor huur,
verblijf en service zijn doorgaans
lager dan de eigen bijdrage die u

betaalt in een verpleeghuis. Wel
houdt het CAK een eigen bijdrage in.
Onze prijsstelling is zodanig dat de
woonzorg bij Dagelijks Leven ook voor
mensen, die naast een AOW geen
extra inkomen genieten, betaalbaar is.

We horen graag van u
Wilt u meer weten over wonen, zorg en dagbesteding van Dagelijks Leven?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over
onze huizen, aanpak en ruime
mogelijkheden om alles zoveel
mogelijk naar eigen wens in te vullen.
Mail naar zorg@dagelijks-leven.nl
of bel 055 – 200 23 03.

Op onze site www.dagelijks-leven.nl
vindt u meer informatie over onze
individuele huizen, maar ook over
zaken zoals het klachtenreglement,
de klachtenfunctionaris en het
privacybeleid.

locaties door heel nederland

Het annahuis in tegelen

Het wilderinkhuis in hengelo

Het Toorenhuis in Middelburg

Het greidenhuis in heerenveen

het houwinghuis in den helder

het rijnhuis in renkum

Altijd dichtbij
Inmiddels vindt u onze huizen op steeds meer plekken in Nederland. Voor een
actueel overzicht: www.dagelijks-leven.nl/huizen.

Dagelijks Leven
• Kanaal Zuid 145
• 7327 AA Apeldoorn

