Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste
werkgevers in de regio Kennemerland en
Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen
mensen met een zorgbehoefte om
zo lang mogelijk op een eigen wijze
vorm en inhoud te geven aan hun leven.
Met ruim 3000 professionele medewerkers
en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke
en langdurige verzorging, verpleging,
huishoudelijke ondersteuning, behandeling,
revalidatie en begeleiding bij dementie.
Dat doen we bij mensen thuis, in onze
ontmoetingscentra en woonzorglocaties.
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden,
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort tot in Hillegom.
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Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

U bent welkom bij
Dagcentrum Bellevue
Op de begane grond van
revalidatiecentrum Zuiderhout,
in een sfeervolle ruimte,
bevindt zich Dagcentrum
Bellevue.
Een ontmoetingsplek voor
iedereen die samen met
anderen hun dag fijn en
zinvol willen invullen.

Voor wie?

Dagcentrum Bellevue is de plek, waar
iedereen welkom is en waar we met
elkaar een energieke en positieve
sfeer creëren. Waar ontmoeting en
plezier voorop staan en u zich thuis
voelt. Wij stimuleren u om datgene
te oefenen wat nodig is om weer zo
zelfstandig mogelijk te functioneren.

Divers aanbod

Actief bezig zijn vinden wij in
ons dagcentrum erg belangrijk.
Regelmatig gaan we wandelen in
de Haarlemmerhout of koken we met
elkaar een heerlijke lunch. Natuurlijk
kunt u ook deelnemen aan een
gespreksgroep of een spelletje doen
met andere bezoekers. Bent u graag
creatief bezig? Bij ons is veel mogelijk:
schilderen, tuinieren, handwerken en
nog veel meer.
Naast deze activiteiten is het ook
mogelijk behandelingen te krijgen
van bijvoorbeeld de fysiotherapeut,
ergotherapeut of logopedist.
Voor deze behandelingen is een
verwijzing van de huisarts nodig.

Praktische informatie

Dagcentrum Bellevue is geopend
op maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Om het bezoeken van ons dag
centrum vergoed te krijgen is een
WMO-indicatie via uw gemeente of
een WLZ-indicatie via het CIZ nodig.
Wij kunnen u begeleiden bij de
aanvraag. Particuliere betaling is ook
mogelijk. En voor iedereen met een
tijdelijk verblijf in Zuiderhout zijn
de activiteiten vrij te bezoeken.

Meer weten?
Kom gerust een keer binnen om de
sfeer te proeven of om vragen te
stellen. De koffie staat altijd klaar!
U kunt ons op weekdagen telefonisch
bereiken op 023 - 891 35 42
of een mail sturen naar
dagcentrumzuiderhout@zorgbalans.nl.
Dagcentrum Bellevue is gevestigd
in revalidatiecentrum Zuiderhout,
Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem.

