
Professionele begeleiding 
bij dementie

Langer thuis blijven wonen 
door dagopvang



Heeft u geheugenproblemen? Leythenrode kan veel voor u én uw 
mantelzorger betekenen. 
Het Ontmoetingscentrum Dementie (plus) richt zich op mensen met 
dementie én hun partner/mantelzorger. Wij bieden een compleet dag-
programma in een huiselijke sfeer. Partners/mantelzorgers kunnen 
bij ons terecht voor praktische adviezen, begeleiding en lotgenoten-
contact. Door het Ontmoetingscentrum kunnen mensen met dementie 
langer thuis blijven wonen. 

Voor wie?
De Spriet heeft meerdere groepen voor cliënten met verschillende zorg-
vragen. Samen met u maken wij een dagprogramma dat is afgestemd 
op uw persoonlijke reactiverings- of ondersteuningsvraag. Afhankelijk 
van uw indicatie krijgt u één tot tien dagdelen per week begeleiding.

• Geheugenproblemen 
 In het Ontmoetingscentrum (plus) bieden wij in twee groepen profes-
 sionele begeleiding en ondersteuning voor mensen met beginnende 
 tot matig/ernstige dementie, waarbij bewegen en geheugentraining 
 centraal staan.

• Overbruggingszorg
 De overbruggingszorg biedt ondersteuning aan mensen die op een 
 wachtlijst staan voor verpleeghuisopname. U krijgt begeleiding 
 op de groep die bij uw zorgvraag past. U kunt vanuit De Spriet door-
 stromen naar het verpleeghuis van uw keuze.

Mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen altijd terecht voor professioneel advies en be-
geleiding. Wij begeleiden u in het leren omgaan met de beperkingen 
van uw naaste. Ook kunt u deelnemen aan de gespreksgroep met lot-
genoten. 



Vervoer
Bent u niet in staat om zelfstandig naar 
De Spriet te komen en/of heeft u geen 
mogelijkheid om het vervoer zelf te rege-
len, dan regelen wij dit voor u. U heeft 
hier een geldige indicatie voor nodig.

Kosten
De kosten worden vergoed vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
of, in geval van overbruggingszorg, 
vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 
U betaalt alleen de wettelijk verplichte 
eigen bijdrage. Wij vragen een vrijwil-
lige bijdrage om extra’s te bekostigen, 
zoals uitstapjes. Fysio- en/of ergotherapie 
worden via uw (aanvullende) zorgverzeke-
ring gefinancierd.

Openingstijden en bereikbaarheid
De Spriet is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur - 16.00 uur. 
Telefoonnummer: 071 581 7804 of 071 581 7805. Of kijk op onze website: 
www.leythenrode.nl/dagbesteding. 

Rondleiding en aanmelden
U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven tijdens een 
vrijblijvende rondleiding. Maak een afspraak met het Transferbureau: 
071 582 8408.

Om u of uw partner aan te melden neemt u contact op met De Spriet. 
U heeft een indicatie nodig van de gemeente (via het Sociale Wijkteam) 
of van het CIZ (bij overbruggingszorg). Een medewerker van De Spriet 
kan u helpen bij het aanmelden bij het Sociale Wijkteam. U kunt ook 
zelf bij het Sociale Wijkteam van uw gemeente een indicatie aanvragen 
of uw huisarts om hulp vragen.

Uitgangspunten 
• elke dag bewegen
• geheugentraining
• reactivering en sociale
 contacten onderhouden
• ondersteuning bij het 
 ontwikkelen van een 
 dagactiviteit of hobby
• ieder kwartaal ‘cliënt en 
 mantelzorgmiddag’
• ondersteuning van 
 bewegingsagoog en 
 maatschappelijk werker
• zo nodig ondersteuning 
 van fysio-/ergotherapeut



Over Alrijne Zorggroep 
Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van 
goede zorg mét persoonlijke aandacht. Op onze locaties in Alphen aan 
den Rijn, Leiden en Leiderdorp bieden wij de beste zorg aan iedere patiënt 
en cliënt. En dat doen we samen: met patiënten en cliënten die de regie 
over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, 
in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Leythenrode kunt u terecht op 
www.leythenrode.nl. Volg ons ook op Twitter @leythenrode en Facebook.
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