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Stichting Reigershoeve – buitengewone zorg voor mensen met dementie 

 

Financiering dagbesteding op de Reigershoeve via de Wet langdurige Zorg (WLZ) 

 

Wat biedt de Reigershoeve en aan wie?  

Ontmoetingsplek de Vrolijke Merrie biedt dagbesteding aan mensen met dementie die nog thuis 

wonen. Zowel mensen met beginnende als gevorderde dementie kunnen bij ons terecht. 

Bij meer gevorderde dementie is er soms sprake van een WLZ-indicatie.  Het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft in dit geval een indicatie voor langdurige zorg (WLZ-indicatie) 

afgegeven zodat uw naaste het recht heeft om als het thuis niet meer gaat, in een zorginstelling te 

wonen. Deze indicatie heet in de meeste gevallen Zorgprofiel 5VV, beschermd wonen met intensieve 

dementiezorg. Zolang thuis wonen nog gaat of u wacht op een plek in een zorginstelling, kan uw 

naaste met deze indicatie deelnemen aan dagbesteding.  

Een deelnemer aan de dagbesteding met een WLZ indicatie krijgt van onze medewerkers begeleiding 

in het doen van activiteiten, contacten leggen, en bij de dagelijkse levensverrichtingen. Soms is het 

verstrekken van medicatie nodig. Ook stellen we een zorgplan op. We organiseren ten minste twee 

maal per jaar een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn zoveel mogelijk betrokkenen aanwezig.  

(betrokkenen zijn de persoon met dementie, de familie, de psycholoog, de geriater, de medewerker 

van de dagbesteding en de bestuurder zorg van de Reigershoeve en eventueel de thuiszorg). Samen 

bespreken we de ervaringen van de afgelopen periode en kijken we naar mogelijke verbeterpunten 

in de begeleiding van de persoon met dementie en ondersteuning van de mantelzorger. Daarnaast 

kunnen wij altijd de behandelaars consulteren.  

Wij hanteren voor mensen met een WLZ indicatie de tarieven voor ‘dagbesteding psychogeriatrisch’ 

die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. De financiering van deelname aan deze vorm van 

dagbesteding gaat via het model Zorg in Natura en u betaalt u een inkomensafhankelijke eigen 

bijdrage.  

Hieronder wordt uitgelegd hoe de financiering van de dagbesteding kan worden aangevraagd.  

 

Procedure voor de aanvraag van dagbesteding met WLZ indicatie 

1. Neem contact op met zorgkantoor Zilveren Kruis via 038 - 456 78 99. Houd het Burger Service 
Nummer van uw naaste en de indicatie van het CIZ bij de hand. Kijk voor meer informatie op 
www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/consumenten . 

2. Geef bij het zorgkantoor aan dat uw naaste graag ‘dagbesteding psychogeriatrisch’ (functie 
H533) wil krijgen bij de Reigershoeve, inclusief vervoer. Geef aan hoeveel dagdelen uw naaste wil 
deelnemen. Iedere dag dat uw naaste naar de Reigershoeve gaat, bestaat uit 2 dagdelen. 
Voorbeeld: Heeft uw naaste de wens om 2 of 3 dagen deel te nemen? Geef dan aan dat het om 4 
respectievelijk 6 dagdelen gaat. Ook als de Reigershoeve hier nu nog geen plek voor heeft.  
Mogelijk wordt er gevraagd om een AGB code van de Reigershoeve: deze is 47471875. 

3. Met de Reigershoeve moet een zorgovereenkomst worden ondertekend. Deze kunt u opvragen 
bij Elsbeth, Dieneke of Henk.  

4. De eerste weken dat uw naaste bij de Reigershoeve komt, stellen wij een zorgplan met 
zorgafspraken op. Dit bespreken we samen met u en uw naaste.  

5. De Reigershoeve houdt bij wanneer uw naaste is geweest, en geeft dit door aan het zorgkantoor. 
Het zorgkantoor keert hiervoor geld uit aan de Reigershoeve. U betaalt een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het 
CAK: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Selecteer ‘ik woon thuis. Maar ik 
ontvang hulp of zorg ergens anders’, en vervolgens ‘ik ga naar dagbesteding’. 

 

Heeft u vragen over de financiering van de Reigershoeve of de ondernomen stappen? Bel of mail 

gerust naar info@reigershoeve.nl, of 0251-207027 
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