Dagopvang (met indicatie)
Dagopvang
Dagopvang voor mensen met psychoDe Klimop in
geriatrische en/of somatische
Lingesteyn (Rivas) problematiek

Lingesteynplantsoen 20, Leerdam
Maandag t/m vrijdag
van 9.30-16.00 uur

T 0345 636750
E dagbehandeling.lin@rivas.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)

Dagopvang
Emma (Present)

Dagopvang voor mensen met psychogeriatrische en/of somatische
problematiek

Raadsliedenstraat 120, Leerdam
Maandag, woensdag en vrijdag
van 9.30-16.00 uur

Present Advies
T 088 4080333
E presentadvies@presentvooru.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Dagopvang
Huis ter Leede

Dagopvang voor mensen met psychogeriatrische en/of somatische
problematiek

Eiland 1, Leerdam

Zorgservice:
T 0345 614241
(werkdagen 8.30-12.00 uur)
E zorgservice@huisterleede.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Dagopvang
zorgboerderij
Nooitgedacht

Dagbesteding voor jeugd, volwassenen
en ouderen die mobiel zijn en geen
persoonlijke zorg nodig hebben.
Niet specifiek voor dementie.

Wadensteinsesteeg 4, Herwijnen

M 06 34966744
E info@zorgboerderijnooitgedacht.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Dagopvang
zorgboerderij
Huiberthoeve

Dagbesteding voor jeugd, volwassenen
en ouderen die mobiel zijn en geen
persoonlijke zorg nodig hebben.
Niet specifiek voor dementie.

Huibertweg 2, Hei- en Boeicop
9.00-15.30 uur

T 0345 778013
M 06 12051334
E info@huiberthoeve.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Present Advies
T 088 4080333
E presentadvies@presentvooru.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Zorgservice:
T 0345 614241
(werkdagen 8.30-12.00 uur)
E zorgservice@huisterleede.nl

WMO of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage)
of particulier
(voor eigen rekening)

Rivas Zorglijn T 0900 8440

WLZ indicatie nodig
(eigen bijdrage)

Voorzieningen
Dementie
Leerdam

Logeren (met indicatie)
Logeren in
Emma (Present)

Logeren (2 appartementen) voor
mensen met psycho-geriatrische
en/of somatische problematiek.
Beperkt beschikbaar.

Raadsliedenstraat 120, Leerdam

Logeren in
Huis ter Leede

Logeren (5 kamers en 1 hotelkamer)
voor mensen met psycho-geriatrische
en/of somatische problematiek
Beperkt beschikbaar.

Eiland 1, Leerdam

Opname / 24-uurs zorg (met indicatie)
Woonzorg
Lingesteyn
(Rivas)

Verpleeghuiszorg
24 uur per dag / 7 dagen per week

Lingesteynplantsoen 20, Leerdam

Woonzorg
Emma (Present)

Verpleeg- of verzorgingshuiszorg
24 uur per dag / 7 dagen per week

Raadsliedenstraat 120, Leerdam

Present Advies
T 088 4080333
E presentadvies@presentvooru.nl

WLZ indicatie nodig
(eigen bijdrage)

Woonzorg
Huis ter Leede

Verpleeg- of verzorgingshuiszorg
24 uur per dag / 7 dagen per week

Eiland 1, Leerdam

Zorgservice:
T 0345 614241
(werkdagen 8.30-12.00 uur)
E zorgservice@huisterleede.nl

WLZ indicatie nodig
(eigen bijdrage)

Deze folder ‘Voorzieningen Dementie’ is er voor
iedereen die te maken heeft met dementie.
Wat is dementie?
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie
niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen
vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.
U vindt hier informatie over activiteiten en hulporganisaties die u kunnen ondersteunen.
Bent u ergens specifiek naar op zoek? Gebruik dan het overzicht en kies uit de opties:
• Licht, middel of zwaar
• Met of zonder indicatie
Meer informatie kunt u vinden op onze website of neem contact
met ons op 0345-637363
Versie januari 2018
Herziening  juni 2018

Inloophuis
dementie

Overzicht voorzieningen dementie
Licht
Meedoen (zonder afspraak en indicatie) voor iedereen
Inloop voor iedereen die zin heeft
in een praatje en kop koffie

Noorderberg, Bergstraat 90, Leerdam
Maandag van 10.00-12.00 uur

n.v.t.

Gratis (consumptie
tegen betaling)

Samen eten
Pauluskerk

Samen eten voor iedereen, niet
specifiek voor mensen met dementie.

Pauluskerk, Europaplein, Leerdam
Elke dinsdag vanaf 18.00 uur

n.v.t.

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

Samen eten
Huis ter Leede

Samen eten voor iedereen, niet
specifiek voor mensen met dementie.

Huis ter Leede, restaurant
Elke 1e woensdag van de maand
vanaf 17.30 uur

n.v.t.

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

Samen eten
De Hoeksteen

Samen eten voor iedereen, niet
specifiek voor mensen met dementie.

De Hoeksteen, Kon. Emmalaan 41, Leerdam
(voor data zie GKV Leerdam
De Hoeksteen -> Activiteiten)

n.v.t.

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

Wandelgroep
West

Samen wandelen voor iedereen, niet
specifiek voor mensen met dementie.

Emma (Present)
Woensdag 10.15 uur (kleine ronde)
en 10.45 uur (lange ronde)

n.v.t.

Gratis

Wandelgroep
Noord

Samen wandelen voor iedereen, niet
specifiek voor mensen met dementie.

Huis ter Leede
Woensdag 10.30 (kleine ronde)
en 11.00 uur (grote ronde)

n.v.t.

Gratis

Website voor mensen met dementie en hun dierbaren
Kenniscentrum en belangenbehartiger
mensen met dementie en hun
mantelzorger

www.alzheimer-nederland.nl

T (033) 303 25 02
E info@alzheimer-nederland.nl

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

T 0800 6002
E info@samendementievriendelijk.nl

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

Website voor gemeenten, maatschappelijke instellingen en detailhandel
Website
Dementievriendelijke
gemeente

Informatie en trainingen dementievriendelijke gemeente voor gemeenten,
maatschappelijke instellingen en winkels

www.samendementievriendelijk.nl

Meedoen (zonder afspraak en indicatie) voor mensen met dementie en hun dierbaren
Alzheimer cafe

Informatie en ontmoeten

Elke laatste dinsdag van de maand
behalve juli en december. Inloop vanaf
19.00 uur, start om 19.30 uur in Lingesteyn

De Hoeksteen, Kon. Emmalaan 41, Leerdam
Elke woensdag en vrijdag
van 13.00-16.00 uur

n.v.t.

Gratis,
geen indicatie nodig

T 0345 637363
info@samendoen.expert

Gratis,
geen indicatie nodig

Beperkte ondersteuning (zonder indicatie) voor iedereen

Praathuis

Website
Alzheimer
Nederland

Ontmoeten, ontspanning en
lotgenotencontact. Informatie,
advies en verwijzing naar regelingen
en voorzieningen.

n.v.t.

Gratis
(vrijwillige bijdrage)

SamenDoen

Informatie, advies, ondersteuning
op maat, inzet van vrijwilligers
en verwijzing naar regelingen
en voorzieningen.

Poort van West
Burg. Meesplein 5c, Leerdam
Maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur
en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Midden
Ondersteuning (zonder indicatie) voor iedereen en uw aanspreekpunt voor dementie
Sociaal loket

Informatie, advies, ondersteuning op
maat en verwijzing naar / indicatie voor
WMO voorzieningen zoals huishoudelijke
hulp, begeleiding en dagopvang.

Maandag t/m vrijdag
9.00 – 12.30 uur

T 0800 5016
E sociaalloket@leerdam.nl

Gratis, afhankelijk van
het probleem wordt er
gezorgd voor een WMO
indicatie of verwijzing

Zorg en ondersteuning voor iedereen
Huisarts

Hoofdbehandelaar van mensen die
thuis wonen. Informatie, advies, begeleiding en verwijzing naar (medische)
regelingen en voorzieningen.

Eigen huisarts

Eigen huisarts

Gratis,
geen indicatie nodig

Huishoudelijke
zorg

Huishoudelijke zorg

Zie Sociaal loket voor een WMO indicatie

Zie Sociaal Loket

WMO indicatie nodig,
beperkte eigen bijdrage

Thuiszorg

Verpleging, verzorging en begeleiding.

24 uur per dag / 7 dagen per week

Rivas zorglijn T 0900 8440
Present T 088 4080333
Huis ter Leede T 0345 614241
(werkdagen 8.30-12.00)
Buurtzorg M 06 23458220

ZVW of WLZ indicatie
nodig (eigen bijdrage
bij WLZ indicatie)

Zwaar
Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun dierbaren (met verwijzing)
Geriatrisch
Onderszoeks- en
Advies Centrum
(GOAC)

Geriatrisch verpleegkundige en
Specialist Ouderengeneeskunde.
Onderzoek en diagnostiek in de
thuissituatie.

Beatrixziekenhuis te Gorinchem
en Lingesteyn (poli) te Leerdam

Rivas zorglijn T 0900 8440

Verwijzing van huisarts
nodig

Multidisciplinair
para/peri
medisch team

Gespecialiseerde paramedici voor
mensen met dementie in de
thuissituatie zoals psycholoog,
fysiotherapie en ergotherapie.

Rivas, Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 20, Leerdam

Rivas zorglijn T 0900 8440

Verwijzing huisarts of
geriater nodig

Casemanager
dementie

Gespecialiseerde begeleiding
van mensen met dementie

Rivas zorglijn T 0900 8440

Verwijzing huisarts of
geriater nodig

