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24/7 zorg in kleinschalige setting
Elke woonzorglocatie heeft plek voor 
maximaal 22 bewoners met dementie. 
Zij hebben allen een eigen studio met 
badkamer. In ieder huis is ook een 
studio voor een echtpaar aanwezig. 
Bewoners worden 24 uur per dag, 7 
dagen per week ondersteund door een 
vast en professioneel zorgteam met een 
eindverantwoordelijke locatiemanager.

Het team bestaat onder meer uit 
verpleegkundigen, verzorgenden 
IG en helpenden. Ook is er op elke 
woonzorglocatie een gastvrouw- of 
heer werkzaam, evenals een kok en 
een activiteitenbegeleider die dagelijks 
zorgen voor een verse maaltijd en leuke 
activiteiten. 

Professionele begeleiding
Naast onze teams op locatie 
heeft Dagelijks Leven een eigen 
behandelteam bestaande uit 
specialisten ouderengeneeskunde, 

verpleegkundig specialisten en GZ-
psychologen. Deze behandelaars 
ondersteunen zowel het zorgteam als 
de huisarts, die als hoofdbehandelaar 
optreedt.

Gewoon, als thuis 
Wonen bij Dagelijks Leven, dat is 
wonen, zoveel mogelijk als thuis. Wij 
bieden ritme, structuur en een zinvolle 
besteding van de dag, maar laten de 
regie waar dat kan bij de bewoners. 
Zij bepalen hoe laat ze gaan slapen, 
wanneer ze opstaan en hoeveel eten 
ze opscheppen. Ook betrekken we 
de bewoners zoveel mogelijk bij de 
alledaagse bezigheden in en om het 
huis. We nodigen hen uit te helpen 
bij het bereiden van de maaltijd, het 
onderhouden van de tuin en het vouwen 
van de was. Familieleden en andere 
naasten zijn op elk moment van de 
dag welkom. En het zorgteam? Dat is 
net zo goed te gast, in het huis van de 
bewoners. 

Kleinschalige woonzorglocaties, waar 
mensen met dementie of een andere 
vorm van geheugenverlies 24 uur per 
dag verzekerd zijn van gespecialiseerde 
zorg. Dat is Dagelijks Leven in een 
notendop. Onze huizen zijn te vinden 
in heel Nederland, staan altijd midden 
in de wijk en worden omgeven door 

een ruime tuin. We bieden een veilige, 
sociale en vertrouwde omgeving 
waar aandacht en kwaliteit van leven 
voorop staan. Kortom; een plek waar 
het fijn wonen is. Gewoon, als thuis. 
En, misschien wel net zo belangrijk: 
betaalbaar voor iedereen, ook voor wie 
alleen AOW als inkomen heeft.

Over Dagelijks Leven 



Persoonlijke benadering 
Onze zorg is gespecialiseerd en 
persoonlijk. Daarom is het voor ons heel 
belangrijk om onze bewoners zo goed 
mogelijk te leren kennen. Dit doen wij 
niet alleen door met hen in gesprek te 
blijven over hun leven, geschiedenis, 
dromen en wensen, maar ook door 
goed te kijken en te luisteren. Wat vindt 
de bewoner prettig, wat juist niet en 
welke hobby’s zijn favoriet? De één 
houdt van lezen, de ander van gezellig 
samen muziek luisteren en de volgende 
waagt zich misschien liever aan een 
kruiswoordpuzzel in de eigen studio. 
Alles mag, niets moet.

De cijfers 
Dagelijks Leven heeft zich tot doel 
gesteld om deze vorm van zorg 
betaalbaar te houden, ook voor mensen 
met alleen AOW. 

De vraag is groot, daarom openen wij 
regelmatig nieuwe locaties. Medio 2021 
waren er verspreid door Nederland 
ruim 65 woonzorglocaties van Dagelijks 
Leven te vinden. Dagelijks Leven is 
in 2020 door Zorgkaart Nederland 
uitgeroepen tot een van de 10 beste 
aanbieders van verpleeghuiszorg.  
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“Als mantelzorger moest ik soms nachtenlang bij haar zitten. 
Je wordt op dat moment zelf haast verpleger. Nu gaat het 

Ze is nu weer de moeder die ik vroeger altijd heb gehad.”

hartstikke goed met haar. Nooit ziek, ze is goed aangekomen. 
Het is ontzettend mooi om te zien hoe ze op haar plek is.

- Zoon van een bewoonster van Dagelijks Leven



Dagelijks Leven is gespecialiseerd in de 
zorg voor mensen met dementie. Onze 
zorgverlening is gebaseerd op basis van 
een ‘volledig pakket thuis’, dat wordt 
vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. 
Dit houdt in dat mensen die bij ons 
komen wonen een Wlz-indicatie nodig 
hebben, met zorgprofiel VV05 of hoger.  

Op bezoek 
Denkt u dat iemand zich thuis zou 
voelen in een van de huizen van 
Dagelijks Leven? Dan komen wij graag 
op huisbezoek. Zo kunnen we ons een 
goed beeld vormen van de potentiële 
bewoner in zijn of haar vertrouwde 
omgeving. Wat valt op, wat vindt hij 
of zij belangrijk en hoe kunnen wij als 
zorglocatie ervoor zorgen dat iemand 
zich bij ons prettig voelt?  

Exclusiecriteria 
Tegelijkertijd wordt er gekeken of de 
potentiële bewoner bij ons op zijn of 
haar plek zou zijn. We hanteren een 
aantal exclusiecriteria waarbinnen wij 
een ziektebeelden en gedragingen 
omschrijven die in principe niet passen 
binnen Dagelijks Leven. Hierbij valt te 
denken aan Korsakov, frontotemporale 
dementie, Lewy body-dementie, ernstig 
dwaalgedrag en agressiviteit. Al onze 
in- en exclusiecriteria zijn te vinden op 
onze website: www.dagelijks-leven.nl. 

Voor wie? 

Over het algemeen verblijven onze 
bewoners bij ons tot hun overlijden. 
Een enkele keer komt het voor dat 
een bewoner gedrag of een zodanig 
complexe zorgvraag ontwikkelt dat 
verblijf bij Dagelijks Leven niet langer 
verantwoord is. Wij helpen de bewoner 
en zijn of haar naasten dan bij het 
vinden van een passend alternatief. 
Gelukkig komt dit slechts zeer zelden 
voor. 

De financiering 
Bewoners huren een eigen studio 
voor een bedrag van circa €800,- per 
maand. Alle woonlasten, inclusief 
zaken zoals schoonmaak, energie 
en verzekering, zijn bij dit bedrag 
inbegrepen. De zorg wordt gefinancierd 
middels VPT (Volledig Pakket Thuis), 
exclusief behandeling. Dagelijks Leven 
heeft contracten met alle zorgkantoren 
in Nederland. 

Wachtlijst 
Ons doel is om iedereen met 
dementie of een andere vorm van 
geheugenverlies een fijn thuis met 
zorg op maat te bieden. Het kan echter 
zo zijn, dat bij het huis van voorkeur 
niet direct een studio beschikbaar is. 
We plaatsen de bewoner dan op de 
wachtlijst. Dit is geheel vrijblijvend, een 
indicatie is niet nodig.  



Wij bieden zorg op maat. Een 
belangrijke leidraad is het individuele 
zorgplan. Hierin worden concrete 
afspraken met de bewoner en zijn of 
haar verwanten vastgelegd. Zo weet 
het team precies met welke wensen en 
behoeften zij rekening moeten houden. 
Ook het levensverhaal van de bewoner, 
dat ons vertelt wie iemand is en wat hij 
of zij heeft meegemaakt, staat in het 
zorgplan beschreven. Dit helpt ons écht 
persoonsgerichte zorg te bieden, aan 
elke bewoner. 

Gespecialiseerde zorg
Voor de medische behandeling van 
bewoners van Dagelijks Leven is 
de huisarts als hoofdbehandelaar 
primair verantwoordelijk, net als in de 
thuissituatie. 

Daarnaast heeft Dagelijks Leven 
een eigen team van behandelaren, 
bestaande uit specialisten 
ouderengeneeskunde, verpleegkundig 
specialisten en psychologen. 

De specialist ouderengeneeskunde 
heeft op de locatie de leiding bij 
complexe oudergeneeskundige 
problematiek. Hierbij valt te denken 
aan onbegrepen gedrag bij dementie, 
maar ook de behandeling van 
Parkinson, hartfalen, angst en pijn. 
Elke locatie van Dagelijks Leven wordt 
regelmatig bezocht door de betreffende 
specialist ouderengeneeskunde en/
of de verpleegkundig specialist, 
over het algemeen tweewekelijks. 
De behandelaren zijn daarnaast ook 
beschikbaar voor telefonisch overleg en 
tussentijdse bezoeken.  

Additionele informatie 
Op onze website www.dagelijks-leven.nl 
vindt u meer informatie. Lees interviews 
met bewoners en verwanten en ontdek 
wat zorgprofessionals die met Dagelijks 
Leven samenwerken over ons vertellen. 
Vanzelfsprekend beantwoorden wij ook 
graag persoonlijk al uw vragen. U kunt 
contact opnemen met het hoofdkantoor 
via 055 - 576 66 76. 

over onze zorg

“Het is een fijne, open, kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie die niet 
meer thuis kunnen wonen. Het overleg verloopt altijd prettig en professioneel. De 
locatiemanager denkt goed mee in het proces van opname. Cliënten ervaren het wonen 
bij Dagelijks Leven als een warm bad, het voelt als thuis en er is veel persoonlijke 
aandacht voor elk individu.” 

- Casemanagers dementie van zorgaanbieder Livio over de samenwerking met Het 
Stevenfennehuis in Enschede 





dagelijks leven in het kort:

Eigen regie Kleinschalige setting 

Betaalbaar voor iedereen Alles mag, niets moet 

Verse maaltijden door eigen kokZinvolle dagbesteding 

AandachtGrote tuin 
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Meer informatie:
www.dagelijks-leven.nl


