
  Blijf actief en doe mee!

 Dagactiviteiten 
      De Zellingen

Bel met 010 - 284 33 00



Wilt u actief blijven, uw vaardigheden behouden en de dingen blijven doen die u voor u belangrijk 
zijn? Dan bent u bij De Zellingen aan het juiste adres! Graag gaan we met u in gesprek om samen te 
bekijken wat het beste bij uw situatie past.

Van ontmoeting tot behandeling

De Zellingen biedt maatwerk in ontmoeting, 
dagbesteding, begeleiding, dagbehandeling 
en ondersteuning van mantelzorgers. Hierbij 
kunt u denken aan gesprekken en contacten 
met gelijkgestemden, een afwisselend 
activiteitenaanbod, het (samen) nuttigen van een 
gezonde maaltijd, training van lichamelijke of 
geestelijke functies gericht op herstel of behoud 
van vaardigheden, maatwerk in behandeling 
(individueel en groepsgewijs), ondersteuning van 
mantelzorgers en passend vrijwilligerswerk.

Passende professionele ondersteuning helpt u 
om de regie over uw dagelijks leven te behouden, 
zelfstandig te (blijven) functioneren, stoornissen te 
verminderen of vaardigheden te behouden. Soms 
is het deelnemen aan laagdrempelige activiteiten 
voldoende om dit te bereiken. 

Ontmoetingsactiviteiten
Heeft u behoefte aan contact met anderen, een 
goed gesprek, ontspannende activiteiten of een 
warme maaltijd? Dan bent u van harte welkom bij 
onze ontmoetingsactiviteiten. Om deel te nemen 
aan ontmoetingsactiviteiten heeft u geen indicatie 
nodig. 

Ons aanbod ontmoertingsactiviteiten bestaat uit:
• Samen bewegen
• Muziek en zang
• Tuinieren (in onze eigen moestuin)
• Koken (met groenten uit onze moestuin)
• Sport en spel
• Creatieve activiteiten
• Geheugentraining

Dagbehandeling
Inwoners van Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk 
aan de IJssel en Rotterdam die een indicatie 
hebben voor (meer) behandeling of begeleiding 
kunnen bij De Zellingen terecht voor 
dagbehandeling. In bijzondere situaties kunnen 
mensen uit andere gemeentes kortdurend 
terecht voor doelgerichte groepsbegeleiding of 
gespecialiseerde behandeling.

Uw behandeling kan, afhankelijk van uw situatie, 
zowel individueel als groepsgewijs gegeven 
worden. We formuleren samen de doelen die u 
wilt behalen. Met therapie en groepsactiviteiten 
wordt u gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk 
te functioneren en uw eigen mogelijkheden zo 
optimaal mogelijk te benutten.



Bij de “behandeling groep”werken meerdere 
behandelaars samen, zoals een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist en/of kunstzinnig 
therapeut. Ook kunnen een psycholoog, 
muziektherapeut of bewegingsagoog 
groepsbehandeling geven. 

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en 
behandeling van mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een 
hersenbloeding, mensen met afasie, Parkinson 
of problematiek door bijvoorbeeld dementie. 
Mensen met een indicatie hebben een vaste 
contactpersoon: de zorgcoördinator. In nauwe 
samenwerking met u en uw mantelzorgers 
maakt uw zorgcoördinator een gestructureerd 
activiteitenprogramma dat past bij uw sociale, 
lichamelijke en geestelijke behoeften. Zowel 
senioren als jongere mensen met beperkingen 
kunnen één of meerdere dagen in de week 
doorbrengen in een groep met anderen die 
dezelfde interesses of behoeften hebben of 
overeenkomstige problematiek ervaren.

Met mensen die geïndiceerde zorg ontvangen 
wordt twee keer per jaar het zorg- of 
ondersteuningsplan geëvalueerd. Hierbij worden 
de naasten nauw betrokken.

Ondersteuning mantelzorger
Onze dagactiviteiten dienen ook ter ondersteuning 
van mantelzorgers. Regelmatig is er contact 
tussen de zorgcoördinator en u om te peilen hoe 
het met u gaat en hoe de geboden activiteiten 
worden ervaren. Alle naasten zijn, in overleg met 
de coördinator, van harte welkom om een keer 
mee te kijken bij de dagactiviteiten. Ook worden 
er speciaal voor de naasten themabijeenkomsten 
georganiseerd. 

Indicatiestelling
Voor de ontmoetingsactiviteiten in het kader van 
de “open inloop” in Capelle aan den IJssel heeft u 
geen indicatie nodig. 

Voor behandeling is een verwijzing nodig of een 
indicatie “Behandeling groep”. 

Voor begeleiding en dagbesteding heeft u een 
indicatie van de gemeente nodig (WMO), of u moet 
beschikken over een verblijfsindicatie WLZ 4, 5 of 6. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent 
en incasseert uw eigen bijdrage (WMO en WLZ). 
Om de eigen bijdrage te berekenen kan contact 
worden opgenomen met het CAK. Zie hiervoor 
www.hetcak.nl of bel gratis met 0800 - 1925. 

Het is mogelijk dagactiviteiten in te kopen met een 
Persoons Gebonden Budget (PGB). 



  

Standaard is een broodmaaltijd inbegrepen bij het 
dagprogramma. U kunt desgewenst tegen kostprijs 
een warme maaltijd gebruiken. 

Het is mogelijk om begeleiding met 
indicatie te combineren met ontmoeting, 
persoonlijke verzorging of behandeling. 
Voor persoonlijke verzorging of verpleging 
op een dagactiviteitenlocatie heeft u een 
uitvoeringsverzoek en leveringsovereenkomst 
Thuiszorg nodig.

Vervoer bij begeleiding of behandeling groep
Als u een indicatie heeft voor vervoer kunnen we u  
helpen bij het regelen van vervoer. Wij beschikken 
over een eigen rolstoelbus en een personenauto. 
Daarnaast maken we gebruik van vervoer met  
vrijwilligers en vervoersbedrijven (voor groeps-
vervoer). De gemaakte afspraken met betrekking 
tot vervoer worden vastgelegd in uw dossier.

 Meer informatie en contact
Telefoon: Zie locaties op de volgende pagina
E-mail: Dagactiviteiten@zellingen.nl



Schollevaar, Capelle aan den IJssel  
Bazuin 1 | T. 010 - 264 65 31
E. dagactiviteitenschollevaar@zellingen.nl
E. bazuin@zellingen.nl (ontmoeting)
Werkdagen:  08.30 tot 19.00 uur
Weekend:  10.00 tot 14.00 uur

Oostgaarde, Capelle aan den IJssel
Baronie 326 | T. 06 - 33 04 08 86 
Beemsterhoek 338 | T. 010 - 753 56 10
E. dagactiviteitenoostgaarde@zellingen.nl
E. openinloop@zellingen.nl (ontmoeting)
Werkdagen: 08.30 tot 17.00 uur

‘s-Gravenland, Capelle aan den IJssel
Tsjaikovskistraat 1 | T. 010 - 266 74 82
E. dagactivteitensgravenland@zellingen.nl
Werkdagen: 08.30 tot 17.00 uur

Zandrak, Krimpen aan den IJssel
Zandrak 66 | T. 0180 - 440 963 
E. dagactiviteitenkrimpen@zellingen.nl
Werkdagen: 08.30 tot 16.30 uur

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel
Nachtegaalstraat 8 | T. 06 - 45 40 07 48
E. dagactiviteitenkrimpen@zellingen.nl
Werkdagen:  00.00 tot 00.00 uur

Zuidplas, Nieuwerkerk aan den IJssel
Boslaan 1 | T. 0180 - 44 15 28
E. dagactiviteitennieuwerkerk@zellingen.nl
Werkdagen: 08.30 - 16.30 uur (donderdag)

Dagbehandeling De Zellingen
Specialisatie: ziekte van Parkinson en CVA
Diverse locaties | T. 010 - 266 57 78
E. dagbehandeling@zellingen.nl
Werkdagen:  00.00 tot 00.00 uur

Hersenletsel- en afasiecentrum (regionaal)
Specialisatie: niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Linie 5 | T. 010 - 442 53 61
E. hersenletsel@zellingen.nl 
Werkdagen: 08.30 - 17.00 uur

Praatatelier
Specialisatie: niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Diverse locaties | T. 010 - 442 53 61
E. info@praatatelier.nl
Werkdagen: 08.30 - 17.00 uur

Onze locaties

Hieronder vindt u de locaties waar onze dagactiviteiten en dagbehandeling plaatsvinden. 
Let op: Dagbehandeling De Zellingen (diverse locaties), het Hersenletsel- en afasiecentrum (regionaal) 
en het Praatatelier zijn gericht op specifieke doelgroepen.



“Soms lijkt het zo simpel, maar ik kon niets meer… Ik moest alles 
opnieuw leren. Ik woon nu weer thuis en met een beetje hulp lukt het. 
Zelfs om mijn hobby weer uit te oefenen: koken, het is mijn passie!”



Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, 

zijn wij er ook op de moeilijke momenten. 
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel

010 - 284 33 00 | www.zellingen.nl


