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Professionals en  
vrijwilligers in de  
zorg. Aanpakkers.  
Zorgverbeteraars.  
Loslaters. Samenwerkers. 
Wij staan voor professionele 
zorg en leggen de nadruk 
op zelf, thuis & technologie.

Binnen Thebe werken wij  
volgens De Bedoeling. 

De Bedoeling is dat onze zorgverlening 
mensen helpt om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven. Het liefst zonder, maar 
altijd met zo min mogelijk professionele 
zorg. Kortom, het is onze Bedoeling dat 
u uw eigen leven blijft leiden. 

In Midden- en West-Brabant is  
Thebe altijd bij u in de buurt.

Daar waar het samen of op eigen kracht niet gaat, kunt u rekenen 
op onze passende, professionele zorg. Vanuit een brede kijk op 
gezondheid, welzijn en zingeving ondersteunen wij u en uw netwerk 
op een persoonlijke manier. Want u bent uniek!
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SAMEN WERKEN AAN  
ZELFSTANDIG BLIJVEN

VOOR WIE? 

De dagbehandeling is geschikt voor u als:
  Uw geheugen achteruit gaat of uw gedrag verandert 

door dementie 
  U uit het ziekenhuis komt na een ongeluk of een 

beroerte en moet revalideren

  U niet meer goed kunt bewegen en daarmee moet 
leren omgaan

  U op de wachtlijst van een zorgcentrum staat 
  U een zinvolle dagbesteding en regelmaat zoekt

Dagbehandeling Elisabeth

U woont zelfstandig en dat wilt u ook blijven doen. Daar kunt u - en uw partner of 
mantelzorger - wel wat professionele hulp en advies bij gebruiken.  
Dagbehandeling Elisabeth in Goirle is dan de plek voor u.

De dagbehandeling geeft u een vaste dagindeling en maakt de taak van uw mantelzorgers lichter. Professionele 
zorgverleners begeleiden u. Zij geven uw mantelzorgers en familie adviezen voor thuis.

Wat is het?

Bij de dagbehandeling doen we ons best om u lichamelijk en geestelijk te verbeteren of gelijk te houden. 
U kunt dan langer voor uzelf zorgen en in uw eigen omgeving blijven wonen. De dagbehandeling heeft 
daarvoor behandelingen zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, geheugenactiviteiten, activitei-
tenbegeleiding en psychologische hulpverlening. Allemaal op één adres.
 
We hebben ook activiteiten zoals wandelen in de natuur, creatieve cursussen of boodschappen doen 
op de markt. De specialist ouderengeneeskunde van Elisabeth en uw eigen huisarts stellen een behan-
delprogramma op dat bij u past.

thebe.nl

MEER INFORMATIE EN KENNISMAKEN

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken met de dagbehandeling? Bel de zorgconsulenten van Thebe Elisabeth. 
Zij weten ook hoe u zich kunt aanmelden voor de dagbehandeling: Woonzorgcentrum Elisabeth, Tel.: 088 1171200. 

Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op www.thebe.nl.

Hoe ziet een dag eruit?

Dagbehandeling Elisabeth

Dagbehandeling Elisabeth is open van 10.00 Tot 
16.00 Uur. Als het nodig is, haalt een taxi u thuis op 
en brengt u ook weer thuis. We beginnen samen 
met een kopje koffie. Daarna begint iedereen aan 
het eigen programma. Iedere morgen en middag 
is er ook nog een activiteit om samen te doen. U 

krijgt koffie, thee, soep en een broodmaaltijd. Een 
warme maaltijd is mogelijk, tegen betaling. Dag-
behandeling Elisabeth heeft plaats voor maximaal 
20 mensen. De deelnemers worden opgedeeld in 
kleine groepen in 2 huiskamers. Thebe heeft er 
een eigen ruimte met een mooie binnentuin. 


