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Toelichting bij dit product:
De werkgroepen (Dagactiviteiten Volwassen en Ouderen) adviseert om de producten
(groeps)activiteiten in een dagcentrum volwassenen en ouderen (vooralsnog) niet samen te
voegen.
De reden is daarvan is het ontbreken bij de werkgroep van voldoende nadenktijd en en het niet
beschikken over complete cijfers, van het aantal volwassenen en het aantal ouderen met een
indicatie. De werkgroep vermoedt dat de groep ouderen groter is dan de groep volwassenen, en
dat de meeste ouderen de indicatie Basis hebben. Op basis van een vermoeden wil de werkgroep
hierover geen concrete voorstellen doen.
De tarieven Ouderen Basis en Plus zijn lager dan de tarieven Volwassenen Basis en Plus. In de
werkgroep is discussie geweest over de optie om de tarieven tussen Volwassenen Basis en
Ouderen Basis te middelen (en voor Plus). Dat zou betekenen dat ouderen voor zowel het tarief
Basis als Plus hoe dan ook meer gaan betalen dan voorheen (en volwassenen minder).
De werkgroepen adviseren de bestuurlijke overlegtafel om:

het onderscheid in leeftijdsgroepen (volwassenen – ouderen) bij dagactiviteiten in een
beschutte omgeving (dagcentrum) vooralsnog in stand te houden, inclusief het verschil in
tarieven tussen beide leeftijdsgroepen;

de regiogemeenten te verzoeken een experimenteerbudget vrij te maken;

de werkgroep administratie mee te geven in de facturatie uit te gaan van meerdere
periodes van elk 4 weken, om uitval te voorkomen (bijvoorbeeld een 3 x 4 weken = 12
weken).

Product Dagactiviteit basis ouderen in een dagcentrum
Omschrijving
Dagactiviteiten voor ouderen hebben tot doel het bieden van dagstructuur, het aanleren van vaardigheden of het
ontlasten van mantelzorgers. Het zijn groepsgerichte activiteiten. De dagactiviteiten vinden plaats op een
daarvoor geschikte locatie in de wijk, in een beschutte omgeving. Vervoer naar de activiteiten kan geboden worden (zie
vervoer).

Toewijzigingscriteria
Dagactiviteiten zijn bedoeld voor ouderen die niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle daginvulling en bij
wie sprake is van een geleidelijke achteruitgang van het functioneren. De ouderen hebben beperkingen op het
gebied van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag

Inhoud
De activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. Er wordt professionele
begeleiding geboden tijdens de activiteiten.
1. activering gerichte dagactiviteit
De dagactiviteiten zijn gericht zijn op in het groep leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te
kunnen blijven wonen.
2. belevingsgerichte dagactiviteit
Betreft activiteiten gericht op “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte
activiteiten op een eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er
is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een toeslag toegekend heeft gekregen dan dient de
opdrachtnemer het vervoer naar en van de dagactiviteitenlocatie te organiseren.
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Lichte ondersteuning bij de ADL maakt onderdeel uit van de dagactiviteit.
Bij een bovengebruikelijke behoefte aan ondersteuning bij ADL of gedragsondersteuning kan de voorziening
worden aangevuld met de module gedrag en/of ondersteuning bij ADL.

Resultaatgebieden




Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten.
Dagstructuur



Ontlasten mantelzorg

Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar en vinden plaats op werkdagen.
Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden. Indien dit in uitzonderingsgevallen niet mogelijk is,
moet de cliënt tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden.

Aanvullende eisen

De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal MBO 3 werk en denk niveau VVT,
WMD, GGZ of een vergelijkbare richting.

Voor het verrichten van de tijdens de ondersteuning noodzakelijke voorbehouden handelingen en
verpleegtechnische handelingen dient de professional bekwaam te zijn en te beschikken over de juiste
certificering volgens de daarvoor geldende wetgeving in de zorg.

De dagactiviteiten locatie moet aangepast zijn aan de beperkingen en/ of handicap van de cliënt. Denk
hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.

Op de locatie moeten de noodzakelijke hulpmiddelen voor ondersteuning bij de ADL beschikbaar zijn
zoals (geen limitatieve opsomming), tilliften en andere transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor
aankleden en uitkleden, persoonlijke hygiëne, verzorging bij incontinentie, stoma en tracheostoma en
het meten van fysieke en fysiologische eigenschappen van mensen.

De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen
geformuleerd die de cliënt nastreeft en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal
team.

Voorliggend
Activiteiten in de basisinfrastructuur.

Tarieven
Dagdeel.
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Product Dagactiviteit plus voor ouderen in een dagcentrum
Omschrijving
Betreft ondersteuning tijdens (groeps)dagactiviteiten voor ouderen met ernstige somatische beperkingen of
matige/zware dementie in een beschutte omgeving. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op:
- algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), met als doel het opheffen van een tekort aan of het
bevorderen en behouden van zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van ADL tijdens de
dagactiviteit.
- gedrag, met als doel het ondersteunen bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven. Het is
bedoeld voor cliënten die tijdens de dagactiviteit geregeld 1 op 1 begeleiding nodig hebben door
probleemgedrag.

Toewijzigingscriteria
Om in aanmerking te komen voor aanvullende ondersteuning voor ouderen dient te zijn vastgesteld dat de cliënt:
- de vaardigheden/kennis mist om dagelijks noodzakelijke activiteiten zelfstandig uit te voeren en deze
vaardigheden/ kennis ook niet kan aanleren, of;
- de vaardigheden/kennis mist om dagelijks noodzakelijke activiteiten uit te voeren, maar wel leerbaar/
trainbaar is om de handelingen aan te leren.
- De beperkingen op het gebied van persoonlijke zorg en de daaruit voortkomende behoefte aan
ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen geen verband houdt met de behoefte aan
geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop.
Ondersteuning bij dementie is bedoeld voor cliënten die beperkingen hebben die gepaard gaan met matig of
zwaar regieverlies, of met een matige fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen. Deze beperkingen
hebben een tekortschietend zelfregelend vermogen tot gevolg.

Inhoud
De dagactiviteiten zijn gericht op:
- handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;
- voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
- het bieden van een veilige omgeving
- het bieden van structuur doordat de activiteiten ritme en regelmaat bieden voor de cliënt
- activering
- het in beeld houden en het monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie
plaatsvindt.

Resultaatgebieden






Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten
Leren omgaan met (matige tot ernstige) probleemgedrag
Dagstructuur
Ontlasten en ondersteunen van mantelzorg
De mantelzorger of leden van het huishouden handvatten geven voor het omgaan met het (matige tot
ernstige) probleemgedrag van de cliënt.

Beschikbaarheid en planning
Zie dagactiviteiten basis Ouderen in een dagcentrum.

Voorliggend
Dagactiviteit basis voor ouderen in een dagcentrum.

Aanvullende eisen

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door een professional van minimaal MBO 4 werk en denk
niveau VVT, WMD, GGZ of een vergelijkbare richting.
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Voor het verrichten van de tijdens de ondersteuning noodzakelijke voorbehouden handelingen en
verpleegtechnische handelingen dient de professional bekwaam te zijn en te beschikken over de juiste
certificering volgens de daarvoor geldende wetgeving in de zorg;

De dagactiviteiten locatie moet aangepast zijn aan de beperkingen en/ of handicap van de cliënt. Denk
hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.

Op de locatie moeten de noodzakelijke hulpmiddelen voor ondersteuning bij de ADL beschikbaar zijn
zoals (geen limitatieve opsomming), tilliften en andere transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor
aankleden en uitkleden, persoonlijke hygiëne, verzorging bij incontinentie, stoma en tracheostoma en
het meten van fysieke en fysiologische eigenschappen van mensen.

De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen
geformuleerd die de cliënt nastreeft en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt plaats met het sociaal team.

Tarieven
Dagdeel.

