
Dagopvang ‘Bij Ons’ voor dementerende ouderen van start
Eugenie Vos, Janine Mulder en Judith van
den Hul zijn vanaf 1 februari gestart met
de dagopvang ‘Bij Ons’. Er is een ‘huiska-
mer’ ingericht in wijkcentrum OZO, aan
de Urnenveldweg 10 in Wijchen, waar
met de cliënt een dagdeel of hele dag
wordt doorgebracht. “Na jarenlang in de
zorg voor dementerende ouderen te heb-
ben gewerkt, is het tijd om terug te gaan
naar de basis. Aandacht, tijd en deskun-
digheid voor je cliënt, dat is waar het vol-
gens ons om moet gaan.
‘Bij Ons’ staat voor gezelligheid, aandacht
en professionaliteit en is niet verbonden
aan een grotere instelling, waardoor we
laagdrempelig kunnen werken. Mede
daarom hebben wij ons gevestigd in een
wijkcentrum midden in de samenleving
en onder de mensen.”

De drie vervolgen: “We brengen weer structuur in het leven door samen, maar ook individueel
activiteiten te doen. Wij kijken wat de cliënt kan en wil. Met de mensen koken (er is onlangs
een nieuwe keuken geplaatst), eten en soms is gewoon een kopje koffie drinken of de krant
lezen fijn. We werken met 2 krachten op maximaal 7 cliënten, zodat we alle aandacht voor de
cliënt hebben. Op deze manier wordt de mantelzorg ontlast, uw naaste is ‘Bij Ons’ in goede
handen! ‘Bij Ons’ is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Wist u dat wij u ook met
vervoersproblemen kunnen helpen?”
‘Bij Ons’ werkt op particuliere basis (als je de kosten zelf betaalt) en op basis van Persoons
Gebonden Budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag dat de vrijheid geeft zelf die zorg in te
kopen die nodig is om de zorg af
te stemmen op uw persoonlijke
situatie. Het PGB is een vergoe-
ding voor zorg die via de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) verkregen kan worden.
‘Bij Ons’ helpt u desgewenst met
het invullen van de formulieren
hiervoor.

Meer informatie: T. 088-6460000
of www.bijonswijchen.nl

“Het gaat er bij ons niet om wat
wij bieden, maar wat de cliënt leuk
vindt om te doen. Hierin willen wij

ons onderscheiden!”

“Wij zijn eigenlijk dit bedrijf gestart omdat we weer het
totaalpakket aan zorg willen bieden zoals het vroeger
was. Tijd en aandacht zijn onze sleutelwoorden.”


