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Door middel van een uitgebreid 
dagprogramma krijgen deelnemers 
aandacht en ondersteuning passend 
bij mensen die vergeetachtig zijn 
en moeite hebben met het leven 
van alledag. Dit alles in een prettige 
omgeving, waar tussen de middag 
gezamenlijk de maaltijd wordt 
gebruikt.

Waarom een 
ontmoetingscentrum?
De ziekte dementie kan zwaar 
vallen, zowel voor degene die 
het treft als diens mantelzorgers, 
familie en vrienden. Een 
ontmoetingscentrum dicht bij huis 
kan verlichting brengen en de zorg 
dragelijker maken.

Wat biedt De Meerwijk? 
De Meerwijk biedt dagbesteding 
voor mensen met dementie. De 
begeleiding is in handen van 
professionele medewerkers van 
De Zorgcirkel in samenspraak 
met andere deskundigen zoals de 
casemanager en thuiszorg. Ook met 
mantelzorgers houden we goed 

contact; we organiseren regelmatig 
informatiebijeenkomsten en er 
zijn vaste inloopochtenden. Elke 
tweede donderdag van de maand is 
er een wijklunch die voor iedereen 
toegankelijk is.

Aangepaste activiteiten
Wij bieden activiteiten op maat, 
zoveel mogelijk aangepast aan 
de behoeftes en wensen van 
deelnemers, zoals bijvoorbeeld 
wandelen, samen de krant lezen, 
luisteren naar muziek, (geheugen)
spelletjes en kookactiviteiten. Ook 
mantelzorgers zijn hierbij welkom 
en er is altijd tijd voor een goed 
gesprek. Voor elke deelnemer wordt 
een zorgplan opgesteld. Hierin staan 
aandachtspunten en zorgafspraken 
beschreven. 

Wanneer
De Meerwijk is geopend 
van maandag tot en met 
donderdag, van 09.30 – 15.30 
uur. De inloopochtenden voor 
mantelzorgers en aankomende 
deelnemers zijn op dinsdag- en 

donderdagochtend, van 10.00 – 11.30 
uur. 

Kosten
Om deel te nemen aan dit 
programma kunt u een indicatie 
aanvragen bij het Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning)-
loket van de gemeente. Met onze 
dagbesteding kunt u ook de periode 
overbruggen waarin u wacht op 
een plaats in een verzorgings- of 
verpleeghuis, waarbij u al in het 
bezit bent van een indicatie Wlz 
(Wet langdurige zorg). Via deze 
aanvragen wordt ook het vervoer 
geïndiceerd.

Met een indicatie worden de kosten 
vergoed, er wordt wel een eigen 
bijdrage berekend via het CAK. 

Voor mensen met een Wlz-indicatie 
is dit inclusief de brood- of warme 
maaltijd, voor mensen met een 
Wmo-indicatie zijn lunchkosten 
niet inbegrepen. Over de aanvraag 
van een indicatie kunt u informatie 
of hulp vragen bij het Zorgcirkel 
Bemiddelingsbureau. 

Kijk voor een berekening van de 
eigen bijdrage op www.hetcak.nl. 
Voor bijzondere uitjes of activiteiten 
vragen wij een kleine bijdrage.

Vervoer 
Als u niet op eigen gelegenheid 
kunt komen, kan vervoer geregeld 
worden. U heeft daarvoor een 
vervoersindicatie nodig. Afhankelijk 

van uw indicatie wordt het vervoer 
geregeld via Connection of de 60+ 
bus.

Informatie
Wilt u eens vrijblijvend langs komen 
om een dagje mee te draaien? 
U bent van harte welkom. Meer 
informatie over de mogelijkheden 
van ontmoetingscentrum De 
Meerwijk krijgt u bij het Zorgcirkel 
Bemiddelingsbureau. Heeft u 
thuiszorg of een casemanager? 
Ook zij kunnen u meer informatie 
verstrekken.

Onze visie
Wij werken vanuit het adaptatie-
coping model van Rosemarie 
Dröes, hoogleraar aan het VU 
Medisch Centrum in Amsterdam 
en gespecialiseerd in psychosociale 
hulpverlening voor mensen met
geheugenproblemen.

Dit model rust op de volgende zes 
pijlers:
• Omgaan met de eigen 

invaliditeit
• Handhaven van een emotioneel 

evenwicht
• Behoud van een positief 

zelfbeeld
• Omgaan met een onzekere 

toekomst
• Onderhouden van sociale 

contacten
• Ontwikkelen van een goede 

verhouding met de verzorgers.

Ontmoetingscentrum De Meerwijk is een 
aantrekkelijke en gastvrije locatie voor dag-
besteding, geïntegreerd in het wijksteunpunt 
Edam-Volendam. Nog thuiswonende ouderen 
met geheugenproblemen komen hier samen 
voor activiteiten. Ook mantelzorgers zijn van 
harte welkom.


