
Gespecialiseerde dagbesteding voor thuiswonende ouderen
met een acute of complexe hulpvraag in de regio Haarlem
Thuis blijven wonen met dementie, een chronische ziekte of steeds zwaarder
wordende lichamelijke beperkingen kan een hele opgave zijn. 

Kennemerhart Oppeppers Nabij biedt thuiswonende ouderen een huiselijke en
veilige plek waar aandacht met liefde gegeven wordt. Deskundige medewerkers
bieden structuur op basis van persoonlijke interesses, wensen, ontmoetingen,
activiteiten op maat en samen eten. Deelname aan Kennemerhart Oppeppers
Nabij kan op basis van een Wlz-indicatie en voor één of meer dagdelen per week. 

Met de ondersteuning van Kennemerhart Oppeppers Nabij beleven
deelnemers een dag zoals zij dat graag willen. Zo kunnen kwetsbare ouderen
zo lang mogelijk op een prettige manier thuis blijven wonen. 



Kennemerhart Oppeppers Nabij werkt met flexibele openingstijden.  
U kunt gebruik maken van de behandeldienst van Kennemerhart met
specialismen dementie, Parkinson, NAH of lichamelijke problemen. 
De kosten voor de behandeldienst vallen onder de ziektekostenverzekering.
Bezoek aan de pedicure of kapper is mogelijk.
Deelname aan gespecialiseerde dagbesteding van Kennemerhart Oppeppers
Nabij kan op basis van een Wlz-indicatie of Volledig Pakket Thuis.

Goed om te weten 

Kennemerhart Oppeppers is er voor thuiswonende ouderen in Haarlem,
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. In Haarlem biedt Kennemerhart
Oppeppers alleen gespecialiseerde dagbesteding op basis van een Wlz-indicatie
of Volledig Pakket Thuis. In Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort biedt
Kennemerhart Oppeppers ook andere vormen van dagbesteding op basis van
een Wmo-indicatie.

Voor meer informatie: kennemerhart.nl/dagbesteding
Of neem contact op via oppeppers@kennemerhart.nl of 023 583 7520.

Mijn moeder raakt steeds meer in de war, ze kan niet meer zelfstandig thuis
wonen.
Mijn vriend woont alleen en zijn lichamelijke situatie beperkt hem ernstig om
de deur uit te gaan.
Mijn vader heeft alzheimer en is alleen nog maar boos en onrustig.
Ik heb af en toe een adempauze nodig nu mijn moeder door haar dementie
dertig keer per dag belt.
Aan een verpleeghuis voor mijn partner met Parkinson moeten we nog niet
denken.
Mijn broer heeft vanwege zijn autisme meer begeleiding nodig.  
Mijn zus wordt lichamelijk steeds beperkter en staat op de wachtlijst voor een
verpleeghuis.

 

Herkent u zich in één van deze situaties? U bent van harte welkom voor een
vrijblijvende kennismaking met  Kennemerhart Oppeppers Nabij.
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