
 

Kinderproject Dagbehandeling Rozemarijn.  
  
Doel van het kinderproject: 
- De cliënten stimuleren tot interactie 
- Doorbreken van een isolement b.v iemand kan op kinderen heel anders   reageren meer 
alert worden, meer communicatie. 
  
Kinderen geven vaak een vreugde vol effect en een rustgevend gevoel op de cliënten. 
Uit onderzoek is gebleken dat 98% van de dementerende ouderen op een ontspannen 
manier reageert. 
Als er kinderen zijn neemt de sociale interactie zo een 20 a 25% toe. 
  
Wij hopen met dit project een bijdrage te leveren aan verbetering en kwaliteit van de zorg. 
  
Team Rozemarijn in samenwerking met Gastouderbureau Samen CreaCtief. 

Dagbehandeling 
  
Dag behandeling de Rozemarijn bied zorg aan 12 dementerende ouderen. 
Zij komen overdag naar de dagbehandeling. 
Doordat ze naar de dagbehandeling komen kunnen de mensen vaak langer thuis blijven 
wonen. Familie wordt hierdoor ontlast en de cliënt krijgt de vereiste zorg. 
Je kan het ook zien als een soort tussenoplossing om zo nog niet naar een verzorgingshuis 
of verpleeghuis te moeten. 
Het is belangrijk om de cliënten in zijn vertrouwde woonomgeving te laten blijven wonen. 
  
Op de dagbehandeling laten ze de cliënten zo zelfstandig mogelijk functioneren. 
De activiteiten worden aangepast bij de cliënt. Dementie komt voor in talloze vormen en 
gradaties. 
Verloop kan sterk verschillen, en worden de activiteiten en benadering van deze cliënten 
aangepast. 
  
Wat doet de Rozemarijn zoal:  
 
- Organiseren activiteiten 



- Voeren gesprekken 
- Geheugentraining 
- Brengen mensen met elkaar in contact 
- Structuur aanbieden in de dag 
                               
Het team bestaat uit verzorgende en activiteitenbegeleiders. 
Ze doen hun best om het zo gezellig mogelijk te maken zodat de cliënt het niet erg vind om 
te komen, en thuisblijvers zich niet bezwaard voelen. 
Het team wordt ondersteund door een verpleeghuisarts en verschillende disciplines b.v. 
Fysiotherapie, psycholoog en logopedie. 
  
Gastouderbureau Samen CreaCtief helpt samen met haar gastouders en gastkinderen hierin 
een handje mee door samen met de gastkinderen activiteiten te laten doen met deze 
cliënten. 
Zowel de kinderen als de cliënten vinden het een geweldig project. 
We werken samen met verschillende thema`s zoals sinterklaas, kerst e.d. 

 

 

 


