
Informatie over

Samen blijven wonen met dementie

gewoon,
als thuis

Meer informatie

•   Bel via: 055 – 200 2303 

• zorg@dagelijks-leven.nl



Uw beide ouders krijgen dementie. 

Waarschijnlijk wilt u er alles aan doen 

om hen samen te laten wonen. Ook als 

u en uw partner lijden aan een vorm van 

geheugenverlies is het ongetwijfeld uw 

wens om samen te blijven als echtpaar. 

Bij Dagelijks Leven kan dat. Elke 

kleinschalige woonzorglocatie heeft 

een echtparenstudio. En met ruim zestig 

locaties door heel Nederland, is er altijd 

een huis van Dagelijks Leven bij u in de 

buurt. 

stel u voor...

Betaalbare zorg

Wonen bij Dagelijks Leven? Dat is 

wonen, gewoon als thuis. In een veilige, 

vertrouwde en sociale omgeving. Mét 

24 uur per dag gespecialiseerde zorg. En 

toch betaalbaar voor iedereen, ook voor 

wie alleen AOW als inkomen heeft. 

Onze huizen staan altijd midden 

in de wijk en zijn voorzien van een 

grote tuin. In de twee gezamenlijke 

woonkamers treffen bewoners elkaar 

voor een praatje, een spelletje, om 

televisie te kijken en samen een hapje 

te eten. Liever in de eigen studio eten? 

Natuurlijk mag dat. De kok helpen 

met het bereiden van de dagelijkse 

verse maaltijd? Graag! Uitslapen, in 

de tuin aan de slag, een wasje draaien 

of juist een keer niet meedoen aan de 

dagbestedingsactiviteit? Alles mag, 

niets moet. Eigen regie vinden wij erg 

belangrijk. Daarom denken wij vanuit 

mogelijkheden, niet vanuit beperkingen.

Echtparenstudio

Bewoners richten hun studio in met 

eigen spullen, zo voelt het ook echt 

als thuis. Elke studio heeft een eigen 

badkamer en een kleine keuken 

met een aanrechtblad en de nodige 

opbergruimte. Anders dan de studio 

voor één persoon heeft de ruimere 

echtparenstudio een zitkamer en een 

aparte slaapkamer. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wonen bij 

Dagelijks Leven? Op onze website 

www.dagelijks-leven.nl vindt u meer 

informatie. U kunt ook vrijblijvend 

telefonisch contact met ons opnemen 

via: 055 – 200 2303 of per mail via 

zorg@dagelijks-leven.nl. We vertellen u 

graag meer over de mogelijkheden en 

onze aanpak op het gebied van wonen, 

zorg en dagbesteding.  



“Voor ons is het natuurlijk heel fijn 
dat ze een plekje samen hebben.

Dat vind je niet zo snel, terwijl dat 
toch wel het belangrijkste was.”



waarom dagelijks leven?

Meer informatie:

www.dagelijks-leven.nl
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24/7 in de buurt betaalbaar2 x per jaar


