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Dit draaiboek is bedoeld voor verpleeghuizen die hun psychogeriatrische dagbehandeling 
buiten de muren van het verpleeghuis willen gaan aanbieden volgens het concept 
Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling met Mantelzorgondersteuning 
(LPDplusMO) in de wijk. Bij de transitie naar LPD-plus MO staan de Ontmoetingscentra voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers met hun gecombineerde ondersteuning model. 
Elke lokale situatie is natuurlijk anders. Maar op basis van inventarisatie van succes- en 
faalfactoren bij zes dagbehandelingen die de transitie naar LPD-plus MO hebben volbracht, 
kunnen we goed aangeven welke stappen in elk geval genomen moeten worden om met 
succes een LPD-plus MO te starten en draaiende te houden. En natuurlijk hoe valkuilen 
vermeden kunnen worden. Ook biedt dit draaiboek inhoudelijke handvatten om de 
laagdrempelige dagbehandeling vorm te geven en doen we aanbevelingen voor activiteiten 
in het centrum en de samenwerking met andere zorg en welzijnsorganisaties in de regio. In 
dit draaiboek vindt u ook de achterliggende visie van het Model Ontmoetingscentra, waarin 
het bieden van begeleiding bij het omgaan met dementie en het bevorderen van de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staat. 
Ten slotte biedt het draaiboek ook heel concrete, puur praktische hulpmiddelen. Het boek 
bevat een groot aantal voorbeeldformulieren op papier en in digitale vorm, bedoeld voor alle 
fasen van implementatie van laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling in de wijk. 
Wij wensen u veel succes en plezier bij het opzetten en runnen van uw eigen 
laagdrempelige dagbehandeling met mantelzorgondersteuning in de wijk! 
 
Meer weten? mail naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl 
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