
Dagbesteding en dagbehandeling: 
ondersteuning voor u en uw 
mantelzorger



Op onze dagbestedingslocaties richten wij ons op het proactief 

reactiveren van cliënten, zodat zij dit in de thuissituatie kunnen 

voorzetten. Dat maakt langer thuis wonen mogelijk.

Rivas dagbesteding biedt u

 Gezellig samenzijn in een stimulerende  

     omgeving

 Activiteiten gericht op het behoud van  

     vaardigheden

 Specialistische kennis en advies over 

     dementie

 Een individuele aanpak, passend bij uw  

     zorgvraag en interesses

 Ondersteuning van uw mantelzorger

De heer Albanie, bezoeker van de 
dagbehandeling op De Bliek:  ‘In de Parkinson-
groep ben ik samen met lotgenoten en dat 
contact is heel fijn. Het geeft gezelligheid en 
verbinding, want je zit met elkaar in hetzelfde 
schuitje.’

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:

Bekijk de video

Meekijken op onze dagbesteding? 
Scan de QR code hiernaast en bekijk de video. 
Of vind de film op onze website: 
www.rivas.nl/dagbesteding

Dagbesteding
Voor iedereen is het belangrijk om de dag op 
een leuke en zinvolle manier in te vullen. Ook 
als iemand ouder wordt, een beperking heeft 
of zich zonder hulp van anderen niet helemaal 
kan redden. Het regelmatig bezoeken van een 
dagbestedingslocatie kan in deze situaties een 
goede oplossing zijn.

Locaties
Rivas biedt op zeven locaties in de regio 
dagbesteding aan in een gezellige en veilige 
omgeving. Op drie locaties bieden wij ook 
dagbehandeling aan. 

Dagbehandeling
Dagbehandeling is dagbesteding met extra 
zorg ondersteuning van psycholoog, diëtist, 
fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. 
Ook stemmen wij af met uw zorgverleners, 
zoals uw wijkverpleging en uw huisarts of 
specialist. Er is een dagprogramma in specifieke 
behandelgroepen, zoals bijvoorbeeld een 
Parkinsongroep en een Afasiegroep.

Indicatie
Afhankelijk van uw situatie, is op verschillende 
manieren financiering mogelijk. Onze mede-
werkers u kunnen adviseren en ondersteunen 
bij de aanvraag voor de juiste indicatie.
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