
Afasiecentrum Siza 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan leiden tot afasie. Leren omgaan met afasie stopt niet 
na de revalidatiefase. Het dagelijks leven ziet er anders uit dan voorheen en de communicatie 
met mensen om je heen verloopt vaak moeilijker. Het Afasiecentrum biedt een behandeling 
die je leert omgaan met afasie en leert zelfstandiger te functioneren in de maatschappij. 
Het Afasiecentrum heeft een locatie in Arnhem en een locatie in Tilburg.   

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Behandeling en begeleiding

Tijdens de behandeling is er aandacht voor wat er met je is gebeurd, maar ook voor de 
toekomst. Je werkt aan concrete, persoonlijke doelen, zoals een gesprek voeren, lezen, schrijven 
of het inzetten van een iPad of smartphone in communicatie. Deze doelen koppelen we aan 
situaties die je tegenkomt in het dagelijks leven en die voor jou van belang zijn. Je maakt 
individuele afspraken met de afasietherapeut over de behandeling. Samen onderzoek je wat je 
wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Ook contact met lotgenoten kan een waardevolle 
toevoeging zijn aan de behandeling. Na de behandeling kijken we samen naar een passende 
vervolgplek. Daar werk je aan het onderhouden van wat je tijdens de behandeling hebt bereikt.

Groepen

De behandeling vindt plaats in kleine behandelgroepen. Je kunt van elkaar leren en begrip 
bij elkaar vinden. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden 
met de ernst van de afasie en de verschillende hulpvragen.

Duur behandeling en frequentie

De duur van de behandeling en frequentie hangt af van jouw persoonlijke 
situatie. Dit kan variëren van een half jaar tot 2 jaar en van 1 dagdeel tot 
4 dagdelen per week.



Afasiecentrum Siza – locatie Tilburg

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

06-23 03 84 47 
afasiecentrumtilburg@siza.nl

Afasiecentrum Siza – locatie Arnhem

Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem

06-23 19 85 23 
afasiecentrumarnhem@siza.nl

Voor aanmelding, informatie en advies: 
088-377 91 99 • sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Voor wie?

Het Afasiecentrum is er voor jongeren en volwassenen met afasie vanaf 18 jaar, verwanten en 
mantelzorgers en voor iedereen die geconfronteerd wordt met afasie en daarover informatie wil.

Aanmelding en vergoeding

Voor deelname aan behandeling binnen het Afasiecentrum is een indicatie nodig van het CIZ. 
Samen met jou worden de hulpvragen en jouw huidige situatie beschreven in een Aanvraag 
Behandelplan. Het CIZ dient deze aanvraag goed te keuren.  

Hersenletsel.nl en Hersenz

Afasiecentrum Siza is aangesloten bij Hersenletsel.nl. Deze vereniging ziet er op toe dat de 
kwaliteit van alle aangesloten afasiecentra gewaarborgd blijft. Kijk voor meer informatie over 
afasiecentra op www.hersenletsel.nl of op www.afasiecentrum.nl. Het Afasiecentrum biedt ook 
behandelingen aan van Hersenz. Meer informatie over het landelijke samenwerkingsverband 
Hersenz lees je op www.hersenz.nl.

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door het 
hersenletsel kunnen delen van het taalsysteem verstoord raken. Hierdoor kunnen er problemen 
ontstaan met het begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Afasie gaat vaak gepaard met andere 
veranderingen zoals bijvoorbeeld problemen met het geheugen, vertraagde informatieverwerking 
en motorische uitval van de rechter lichaamshelft.
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