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STEENBERGEN - Zorghuys Steenbergen is te 

vinden aan de Van Glymesstraat 30 in Steen-

bergen en biedt zowel dagbesteding als dag-

opvang en wonen voor dementerenden. 

Amanda Goudriaan geeft met een bewonde-

renswaardige passie invulling aan het stre-

ven om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis te laten wonen. Amanda vertelt over 

de geboden dagopvang, overbruggingszorg 

en Zorghuys Steenbergen als woonvorm.

 

“Dementie is een voortschrijdend ziektebeeld. 

Hebt u te maken met dementie en wilt u zo 

lang mogelijk thuis blijven wonen, dan is het 

belangrijk dat de zorg meegroeit met uw de-

mentieproces. Hiervoor biedt Zorghuys Steen-

bergen dagopvang, overbruggingszorg en wo-

nen met zorg. De oude dag moet een feestje 

zijn. Bij het proces van ouder worden, hoort 

ook genieten. Daginvulling heeft bij ons dan 

ook geen vast format. We werken vanuit de ge-

moedstoestand van onze mensen. Het moet 

zijn zoals het thuis is, zonder dwang en zon-

der aversie.”

 

Van dagopvang tot wonen

“De eerste hulp die wij als Zorghuys Steenber-

gen kunnen bieden na de indicering dementie 

is dagopvang. Wij vullen de gewenste dagde-

len in met fysiotherapie en met belevingsac-

tiviteiten, in en buiten onze vestiging. We 

gaan ‘op maat’ met onze cliënten op stap, zo-

dat ze telkens weer met een verhaal thuis ko-

men. Dagopvang is mogelijk van maandag tot 

en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur”, ver-

telt Amanda. “Mocht er echter meer zorg nodig 

zijn vanuit dagopvang, dan kunnen we over-

bruggingszorg inzetten, dat is zorg voor 7 da-

gen in de week van ‘s morgens 07.00 uur tot 

22.00 uur. We werken samen met thuiszorg, 

halen cliënten dan thuis op en bieden ze bin-

nen ons Zorghuys een goede invulling van de 

dag, dagstructuur en vertrouwdheid met mede-

bewoners. Wij werken aan een persoonlijk pro-

gramma voor elke cliënt, omdat we willen dat 

mensen zich bij ons thuis voelen. We werken 

met een persoonlijk receptenboek en willen 

weten wat men graag eet. Zo hebben we ook 

zicht op gewenste bezigheden, de dingen die 

de cliënt graag doet”, legt Amanda uit. Mocht 

het dan echt niet meer gaan ‘langer zelfstandig 

thuis blijven wonen’, dan is de brug al gesla-

gen naar een permanente vorm van wonen in 

Zorghuys Steenbergen.

 

Maak kennis met Zorghuys Steenbergen

Bij Zorghuys Steenbergen weet men als geen 

ander hoe goed het zorgproces kan verlopen 

als mensen tijdig inzetten op zorg als demen-

tie is geconstateerd. Daarom is het van belang 

zich tijdig te oriënteren op het aanbod op dit 

gebied. Kies voor een zorgaanbieder met bele-

vingsgerichte zorg, voor zorg die bij u past. Bij 

Zorghuys Steenbergen staat de cliënt centraal, 

vindt u goede begeleiding als partner en fami-

lie en vindt u vakkundige en gepassioneerde 

begeleiders.

 

Meer weten:

Kom sfeer proeven bij Zorghuys Steenbergen 

op maandag 1 oktober, 5 november en 3 de-

cember van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt zich 

aanmelden via e-mail info@zorghuys-steen-

bergen.nl en telefonisch 0167-567055. Voor 

meer info: www.zorghuys-steenbergen.nl.

ZORGHUYS STEENBERGEN: “UW OUDE DAG IS ONZE ZORG”

Overbruggingszorg
Dementie is een voortschrijdend ziektebeeld. 

Hebt u te maken met dementie en wilt u 

zolang mogelijk thuis blijven wonen, dan is 

het belangrijk dat de zorg meegroeit met 

uw dementieproces. Hiervoor biedt Zorghuys 

Steenbergen de overbruggingszorg. U begint 

bijvoorbeeld met enkele uren dagopvang en 

kan dit later - flexibel - uitbreiden in uren en 

dagen. U voelt zich dan al helemaal thuis als 

de tijd daar is om bij ons te komen wonen. 

De overbruggingszorg kan worden betaald 

vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB).

Contact 
Zorghuys Steenbergen

Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen

info@zorghuys-steenbergen.nl

www.zorghuys-steenbergen.nl

Tel: 0167 56 70  55

Wat moet u weten
•  Op alle dagen van de week - dus ook in het weekend -  bent u welkom van 
 8.00 uur tot 22.00 uur. Om 12.30 uur gebruiken we gezamenlijk een warme   
 maaltijd. Tussen 17.00 uur en 18 uur eten we brood met iets lekkers erbij.
•  Elke dag zijn er uiteenlopende activiteiten, zoals wandelen, koken, schilderen 
 of bloemschikken.
•  De thuiszorg en het personenvervoer zijn afgestemd op de overbruggingszorg.
 Op deze manier ontlasten wij u en uw familieleden.
•  U hebt een contactverzorgende als vast aanspreekpunt.
•  Als u toe bent aan meer dan vier dagen dagzorg, komt u in aanmerking voor
 de overbruggingszorg. Voor deze zorg hebt u een indicatie (ZZP 5) 
 nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 
 Wij helpen u graag bij deze aanvraag.

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom gerust eens sfeerproeven bij Zorghuys Steenbergen.

U bent welkom op maandag: 
•1 oktober  •5 november  
•3 december 2018. 
De tijden zijn van 10 uur tot 16 uur. Om 12.30 uur 
wordt er een verse, warme maaltijd geserveerd. 
Deze dag bieden wij u kosteloos aan. 

U kunt zich aanmelden via e-mail of telefoon.
 
Het team van Zorghuys Steenbergen
heet u van harte welkom!


