
Dagbehandeling voor thuiswonende 
kwetsbare patiënten



Rivas biedt op een aantal locaties zogenaamde GZSP-zorg aan. GZSP 
staat voor ‘geneeskundige zorg aan specifieke patiënten’. Doel van deze 
zorg is dat u ondanks uw aandoening thuis kunt blijven wonen en zich 
daar zo goed mogelijk voelt.

Voor wie?
Wij kunnen u dagbehandeling bieden als u lijdt 
aan de ziekte van Parkinson, de longaandoening 
COPD, hartfalen, multiple sclerose of te maken 
heeft met afasie. Afasie is een taalstoornis die 
ontstaat door een hersenletsel, zoals een 
beroerte. 

Een bezoek aan onze dagbehandeling is prettig 
voor u en kan bovendien uw naaste of uw 
mantelzorger even een adempauze bezorgen.

Een verwijzing regelt u via de huisarts
Om in aanmerking te komen voor onze dag-
behandeling op locatie, heeft u een verwijzing 
van de huisarts nodig. Na de verwijzing volgt 
een intake door onze specialist ouderen
geneeskunde die de mogelijkheden met u 
bespreekt en een behandelplan opstelt voor u.

Vergoeding
De kosten voor GZSP zorg worden vergoed 
vanuit uw basispakket van de ziektekosten-
verzekering. Wel geldt hiervoor het eigen 
risico. Het taxivervoer van en naar onze locatie 
wordt ook vergoed vanuit de ziektekosten-
verzekering. Maar ook hiervoor geldt dat het 
eigen risico van toepassing is en bovendien is 
er een sprake van een kleine eigen bijdrage. 

Wat is Medido?
Medido is een klein, afgesloten kastje met daarin 

een rol met zakjes met uw medicijnen. Het staat 

bij u thuis en geeft steeds de juiste soort en 

hoeveelheid medicijnen af op de tijd die op het 

medicijnzakje staat. Met een geluidssignaal 

waarschuwt Medido u dat het tijd is om de 

medicijnen in te nemen. U drukt vervolgens op de 

OK-knop, waarna het zakje met uw medicijnen 

opengesneden uit Medido komt en u ze alleen 

nog in hoeft te nemen. U kunt Medido krijgen na 

een indicatie van de wijkverpleegkundige.

Waarom Medido bij Rivas?

U krijgt altijd de juiste medicijnen 
op het juiste moment
U heeft meer eigen regie over het innemen van 
uw medicijnen
U bent minder afhankelijkheid van mantelzorger 
of wijkverpleegkundige
U vergeet nooit meer op tijd uw medicijnen in te 
nemen
U heeft de veiligheid van altijd controle op 
afstand via Rivas Zorglijn
Volledig vergoed onder de basiszorgverzekering

De veiligheid van controle op afstand
Neemt u de medicijnen niet uit Medido na het 

herhaalde geluidssignaal, of is er een storing? 

Dan gaat er automatisch een seintje naar Rivas 

Zorglijn. Deze neemt dan telefonisch contact met 

u op. Neemt u niet op, dan komt de 

wijkverpleegkundige langs om te kijken wat er 

aan de hand is en of hij of zij u kan helpen.

www.rivas.nl/wijkverpleging

Rivas introduceert Medido, een hulpmiddel dat u 
ondersteunt om zelfstandig en makkelijk uw 
medicatie veilig en op tijd in te nemen. 

Rivas Zorglijn
0900-8440

Volg ons op:

Bent u benieuwd of Medido wat voor u is? Neem 

contact op met Rivas Zorglijn. Samen wordt er 

met u gekeken of Medido geschikt is.

Mevrouw Zwart (92): ‘Ideaal. Het ging 
eigenlijk gelijk goed en ik blijf graag 
baas over mijn eigen dingen. Nu kan ik 
het tenminste allemaal zelf regelen.’

Bekijk de video
Benieuwd hoe Medido werkt? 
Scan de QR-code hiernaast en bekijk de video.
Of vind de video op de website:

Zorg in een groep
Als u GZSP-zorg krijgt, heeft u niet 24 uur per dag 

zorg nodig. U heeft wel behandeling nodig, vaak van 

meerdere zorgverleners. Denk aan de fysiotherapeut, 

logopedist en ergotherapeut. Deze zorg kunnen wij 

u bieden onder één dak, onder regie van de specialist 

ouderengeneeskunde. 

U komt één of meerdere dagen per week naar onze 

locatie en volgt daar in groepsverband een vast 

programma met behandelingen en activiteiten. 

Deze zijn gericht op het verbeteren van uw 

lichamelijke klachten en waar mogelijk, het remmen 

van achteruitgang en het leren omgaan met 

blijvende beperkingen. Contact met lotgenoten is 

hierbij een waardevolle aanvulling. U kunt praten 

met anderen cliënten met vergelijkbare klachten en 

u kunt tips uitwisselen.

Onze behandellocaties
Rivas biedt GZSP-zorg aan op vier dagbestedings-

locaties:

 De Bliek in Gorinchem, tel: 0183 64 57 31

 De Gantel in Sliedrecht, tel: 0184 43 23 41

 De Klimop in Leerdam, tel: 0345 63 67 50

 De Wielewaal in Papendrecht, tel: 078 64 43 125 

Wilt u zichzelf of uw naaste aanmelden voor dag-

behandeling? Heeft u nog vragen of wilt u een 

rondleiding? Dan kunt u natuurlijk altijd rechtstreeks 

contact opnemen met één van deze dagbestedings-

locaties. De contactgegevens per locatie vindt u 

terug op onze website www.rivas.nl/locatiezoeker. 

Wij helpen u graag verder.
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