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Psychiatrische problemen 
en 

Dagbesteding 
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 Het begin 2011 

•  Vanuit ontmoetingscentrum   
voor mensen met dementie/
psychosociale visie 

•  Contact met GGZ in Geest, 
Amsterdam 

•  Samenwerking GGZ- Combiwel 
    verwijzing door GGZ 
    1 x in de 6 weken consultatie     

•  (Combinatie AWBZ- WMO) 
•  1 dag open in de week
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Criteria deelnemers 
•  De deelnemer is > 60 jaar en woont     

zelfstandig 
•  De deelnemer heeft een door de GGZ 

gediagnosticeerde ernstige 
psychiatrische aandoening, zoals 
schizofrenie, bipolaire stoornis 

•  De deelnemer geeft aan behoefte aan 
sociale contacten en activiteiten te 
hebben 

•  De dagactiviteiten binnen bestaande 
ouderenvoorzieningen sluiten niet 
goed aan 

•  De deelnemer heeft geen 
gedragsproblemen die een ernstige 
belemmering vormen in het contact 
met de andere deelnemers

  

start 

Locatie 

•   Laagdrempelig 

•  Buurtfunctie 

•  Makkelijk opdoen van sociale 
contacten    
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 Activiteitenprogramma 

•  Richtlijn was programma 
ontmoetingscentrum waarbij 
psychomotorische therapie een 
vast onderdeel in het 
programma is.  

 

  

POE - EMGO-Institute - etc. 

Reactivering 

Omgaan met eigen 
beperkingen 

Geheugen: 
onthouden, herinneren 
Waarnemen: oriëntatie 
persoon, ruimte, tijd 
Taal: (non)verbaal 
Handelen: motoriek, 
reactie, concentratie 
Initiatief en keuze 
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Bevordering emotioneel functioneren 

Behoud positief 
zelfbeeld 
Ervaren eigen 
mogelijkheden 
Versterking 
identiteitsgevoel en 
Controlegevoel 
 

Handhaven 
emotioneel 
evenwicht 
Succes en plezier 
Psychische 
ontspanning 
Afreageren emoties 
 

Resocialisering 

Communicatie  

Samenwerking 

Nieuwe contacten 
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 Gedrag deelnemers bij start 

•   Stress 

•  Gesprek verliep moeizaam 

•  Weinig initiatief 

•  Moeheid na lunch    
 

  

start 

Voorwaarde: 
 
Creëren veilige omgeving 
Gericht op sociale contacten 
 
Activiteiten: 
•  Cognitieve activiteiten 
•  Muziek luisteren 
•  DVD’s bekijken 

Later: 
Activiteiten gericht op: 
•  Presentatie/ dans/gebaren spel 
•  Wandelen 

Start activiteiten 
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Bewegen                                         Muziek 
•  Dans                                              Lichamelijke verzorging 
•  PMT 
•  Wandelen 
  
Creatieve activiteiten                     Gezelschapsspelen 
•  Schilderen 
•  Tekenen 
•  Mozaïek 
•  Boetseren 
•  Sieraden maken 
 
 

Programma na 1 jaar 
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•  Betrokkenheid naar elkaar 

•  Wederzijds respect 

•  Aandacht voor elkaars talenten 

•  Contact met elkaar buiten de Club 

•  Ondernemen, meer naar ‘buiten’ 
 
 

Verandering in sociaal gedrag 
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Groepsproces 

•  Blij elkaar te zien 
•  Open sfeer 
•  Ze letten in positieve zin op elkaar 
•  Meer samenwerking 

Lichamelijke verzorging 

•  Deelnemers zien er verzorgder uit 
•  Verzoek om haren op club te laten knippen 

Meer initiatief 
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•  Uitbreiding met 1 dag 

•  Kookclub  

•  Uitgaansclub 

• .Betrokkenheid mantelzorg/ vrienden 
 
 

Anno 2015 

  
 
 

start 

 
Wij denken out of the box, u ook ? 

Dank voor uw aandacht 


