
Dagvoorzieningen

“Leuke en zinvolle dingen doen
om langer zelfstandig te blijven”

Samen zorg bespreken 
Uw begeleider van het dagcen
trum praat regelmatig met u over 
uw wensen rondom de zorg. 
Hij of zij bespreekt dit eventueel 
ook in het team van mede werkers 
en in het multidisciplinair over
leg: een vergadering met alle 
 medewerkers die u helpen en voor 
u zorgen: van begeleiders van de 
Dagvoorzieningen en verpleeg
huisarts tot maatschappelijk 
werkende en psycholoog. Ook de 
fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist en diëtist praten even
tueel mee. 

Uitgangspunt zorgverlening
Onze medewerkers zijn betrokken 
en omringen u met toewijding. 
Uw wensen en behoeften staan 
daarbij centraal. Al onze diensten 
ontvangt u op basis van gecertifi
ceerd kwaliteitsbeleid.

Aanvraag dagvoorzieningen
Wilt u een beroep doen op de 
dagvoorzieningen van TMZ, dan 
hebt u altijd een indicatie (zorg
beoordeling) van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 
De indicatie geeft aan welke zorg 
of behandeling u mag gebruiken. 
Onze zorgbemiddelaars helpen u 
graag bij het aanvragen van deze 
indicatie.

Kosten
Onze dagvoorzieningen vallen on
der de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Dankzij 
deze wet kunt u onze dagvoor
zieningen dus gratis gebruiken.

Contactgegevens
Hebt u vragen of wilt u meer infor
matie, neem dan via ons zorg
steunpunt in uw regio contact op 
met de dagvoorzieningslocatie.

Regio Hengelo
Zorgsteunpunt  
Thiems Inn
Bezoekadres:  
Bevrijderslaantje 6
7551 KT  Hengelo
Tel.  (074) 245 35 87
Fax  (074) 250 56 10

Regio Borne  
(en Bornerbroek)
Zorgsteunpunt  
Het Dijkhuis
Bezoekadres: 
’t Dijkhuis 1
7622 CM  Borne
Tel. 0900  2 453 453
Fax (074) 851 83 01

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactgegevens  
    van TMZ:
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U bent in goede  handen 
 van ons deskundige 
 personeel en kunt  rekenen 
op zo weinig mogelijk 
 verschillende zorgverleners.

Zoekt u een leuke en nuttige 
invulling van uw dag?  
TriviumMeulenbeltZorg 
biedt u dagactiviteiten 
en zorg in de gemeenten 
Almelo, Borne, Hengelo, 
Tubbergen en Twenterand.

Regio’s Almelo  
en Tubbergen
Zorgsteunpunt 
Het Noabershoes
Bezoekadres:  
Zwanenbelt 37
7607 JW  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23
Fax (0546) 45 61 37

Zorgsteunpunt  
De Riet
Bezoekadres: 
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

Regio Twenterand
Zorgsteunpunt 
Garvesingel
Bezoekadres:
Garvesingel 188
7672 BJ  Vriezenveen
Tel. 0900  2 453 453

Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne



Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar is dit moeilijk van-
wege uw lichamelijke of geestelijke gezondheid? Kom dan naar een 
dagvoorzieningscentrum van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).  
U vindt deze dagcentra in Almelo, Borne, Bornerbroek, Hengelo, 
Tubbergen, Vroomshoop, Vriezenveen en Westerhaar. 
TMZ wil graag dat u zich goed voelt. Alles wat we doen en laten is 
hierop gericht. Denk hierbij aan: 
•	een	veilige	woonomgeving;
•	het	opheffen	of	verminderen	van	uw	lichamelijke	en	 

geestelijke	invaliditeit;
•	het	behoud	of	herstel	van	uw	zelfstandigheid;
•	het	bevorderen	van	contacten	met	uw	omgeving.

Hebt u meer zorg nodig? TMZ biedt u nog vele andere diensten. 
Bovendien sluit al onze zorg op elkaar aan en staat u er bij ons nooit 
alleen	voor;	TMZ	neemt	u	als	het	ware	aan	de	hand	door	zorgland.	

TriviumMeulenbeltZorg

Voor wie?
Hebt u een indicatie (lees meer bij 
‘Aanvraag Dagvoorzieningen’)
dan kunt u gratis gebruikmaken van 
onze dagvoorzieningen. Wat u als 
persoon nodig hebt, staat daarbij 
zoveel mogelijk centraal: van bege
leiding, verzorging en behandeling 
tot vervoer. Wilt u eenmaal per week 
komen? Of vaker? U bent altijd 
welkom en hebt steeds de keuze uit 
activiteiten gericht op:

revalidatie;•	
uw zelfredzaamheid;•	
steun voor uw thuissituatie. •	

Dit alles helpt u om zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. U vindt bij 
TMZ dan ook aandacht voor:

geheugentraining;•	
het omgaan met en verwerken van •	
ingrijpende gebeurtenissen;
het stimuleren van sociale  •	
contacten. 

Samen doen, samen eten
Qua ontspanning kunt u kiezen uit 
allerlei activiteiten die ruimte  bieden 
aan ontmoeting en gezelligheid. 
Deze activiteiten helpen u om u 
prettiger te voelen, zowel lichamelijk 
als geestelijk en sociaal. Blijft u ook 
tussen de middag in ons centrum, 
dan wacht u bovendien een warme 

maaltijd. Wilt u daarna even rusten? 
Dat kan in onze speciale rustruimte 
met aangepaste meubels. 

Van deur tot deur
Vervoer naar het dagcentrum is geen 
probleem: wij brengen en halen u 
graag. Omdat we betrokken bij u 
zijn, doen we dit in eigen beheer.  
U loopt dus minder kans op wacht
tijden. 

Professionele begeleiding
Afhankelijk van uw zorgvraag ont
vangt u persoonlijke verzorging, 
verpleging of begeleiding. Of een 
combinatie van deze zorgvormen. 
Als dat nodig is, kunt u tijdens uw 
bezoek aan het dagcentrum ook dag
behandeling krijgen. Hebt u specia
listische hulp nodig? Dan staan er 
eveneens mensen voor u klaar: van 
ver pleeghuisarts, psycholoog en 
geestelijk verzorger tot maatschap
pelijk werkende, fysiotherapeut en 

ergotherapeut. Ook een logope
dist kan u zorgverlening op maat 
bieden. Natuurlijk blijft uw eigen 
huisarts de behandelende arts. 

Het zorgteam 
In een vriendelijke en warme 
sfeer staat een zorgteam voor u 
klaar om erop toe te zien dat u 
zich prettig voelt en de nodige 
zorg binnen ons dagcentrum 

ontvangt. Het team bestaat uit 
 zorgmedewerkers en medewerkers 
hotelzorg. Zij regelen alles rond 
uw maaltijd en de sfeer in het 
dagcentrum. Kortom, een team 
van mede werkers die samen met 
u proberen uw aanwezigheid zo 
prettig mogelijk te maken.

De activiteiten waaraan u kunt 
meedoen, richten zich op revalidatie, 
zelfredzaamheid en steun voor uw 
thuissituatie.

Ondersteuning en overbrugging
Verblijft u tijdelijk in een verpleeghuis? Dan kunt u wellicht eerder 
naar huis door gebruik te maken van onze voorzieningen:  therapie 
kunt u immers ook in ons dagcentrum ontvangen. Dit ontlast en 
ondersteunt bovendien uw mantelzorger. 
Soms is een bezoek aan ons dagcentrum ook een oplossing om 
uw wachttijd voor opname in het verzorgings- of verpleeghuis te 
overbruggen. In een aantal gevallen kunt u opname zelfs uitstellen 
of voorkomen. 


