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Voor wie? 
Woont u in Dongen en bent u op leeftijd? Heeft u of uw partner geheugenproblemen in 
combinatie met lichamelijke klachten? Voelt u zich weleens eenzaam? Wilt u toch zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen? Dan is “Community Care Dongen” misschien iets voor u. 
 
Community Care Dongen (CCD)  is erop gericht het mogelijk te maken dat u zolang mogelijk 
thuis kan blijven wonen. Samen met u en uw omgeving streven we naar zoveel mogelijk 
zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Onze leefcoaches zullen u hierin begeleiden. 
 
Wat kan de leefcoach voor u doen? 
De leefcoach is uw aanspreekpunt en gaat samen met u en uw naasten kijken wat er in uw 
situatie nodig is en wat u belangrijk vindt. De leefcoach heeft de kennis, kracht en mogelijkheden 
om samen met u de zaken snel te regelen. Daardoor krijgt u met minder loketten en obstakels te 
maken dan nu het geval is. 
 
Voorbeeld: 
Sinds bij mw. Jansen dementie is vastgesteld, heeft haar man steeds meer taken overgenomen; 
het doen van boodschappen, verzorgen van de maaltijden, ondersteunen bij aankleden en 
gedurende de dag een oogje in het zeil houden. De zorg groeit dhr. Jansen nu boven het hoofd. 
Via de praktijkondersteuner van de huisarts komt dhr. Jansen terecht bij Community Care 
Dongen. De leefcoach gaat bij het echtpaar Jansen langs. Het blijkt dat dhr. Jansen het moeilijk 
vindt om zijn vrouw alleen te laten. Hierdoor is het lastig om boodschappen te doen, maar ook 
om naar de biljartclub te gaan op dinsdagavond. Dhr. Jansen heeft tevens moeite met koken, dit 
heeft hij voorheen namelijk nooit hoeven doen.  
 
Samen met dhr. Jansen en zijn omgeving bespreekt de leefcoach de mogelijkheden. Het blijkt dat 
de buurvrouw wel koffie wil drinken met mw. Jansen, zodat dhr. Jansen boodschappen kan doen 
en meteen de boodschappen voor de buurvrouw meebrengt. De kinderen van het echtpaar gaan 
afwisselend op dinsdagavond koffiedrinken bij hun moeder. Voor de warme maaltijden kunnen 
dhr. en mw. Jansen bij Maria-oord terecht, waar ze gezamenlijk met anderen eten en ook even de 
deur uit zijn. Daarnaast blijft de leefcoach regelmatig langskomen, waardoor dhr. Jansen en zijn 
kinderen hun hart kunnen luchten, de juiste ondersteuning wordt ingezet en mw. Jansen zolang 
mogelijk thuis kan blijven wonen. 
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Doel  
Het doel van Community Care Dongen is ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. We proberen een opname in het verpleeghuis te voorkomen. Samen met u en uw 
omgeving streven we naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven. We bieden de 
juiste en passende ondersteuning, begeleiding en zorg.  

 
Kosten 
De kosten zullen niet hoger zijn dan de reguliere bijdrage die momenteel betaald wordt voor 
ondersteuning en zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer kunt u deelnemen? 
Voordat u kunt deelnemen aan CCD, hebben u en uw naaste(n) een gesprek met één van onze 
leefcoaches. In onderling overleg wordt besloten of Community Care Dongen voor u de beste 
keuze is. 
 
Contact 
Wilt u weten of Community Care Dongen iets voor u of uw naaste is? Neem dan contact op met 
de leefcoaches van Maria-oord: Kim Graauwmans, Susan Verharen, Petra Schellekens en Lian van 
Opstal. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-381100 of via de e-mail: 
k.graauwmans@mariaoord.nl, s.verharen@mariaoord.nl, p.schellekens@mariaoord.nl of 
l.opstal@mariaoord.nl  
 
Het CCD-project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Dongen, Zorgkantoor 
en Zorgverzekeraar VGZ en het ministerie VWS. 
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Community Care Dongen 
 

Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht eventuele  
beperkingen en iedereen geeft naar eigen inzicht  

en vermogen vorm aan zijn of haar leven. 
 
 
 
 
 

Stichting Maria-oord 
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