Behandeling
Je mogelijkheden vergroten

Behandeling

Voor iedereen toegankelijk

Een beperking of chronische ziekte heeft effect op jouw leven en dat van de
mensen om je heen. Waar de gevolgen van je beperking jou in de weg staan,
kan behandeling je verder helpen. Wil je leren omgaan met je beperking?
Werken aan het behouden van je vaardigheden of het vergroten van je
mogelijkheden? Of weten hoe je om moet gaan met het gedrag van je kind?
Dan kun je bij Siza terecht. Samen zoeken we naar de behandelvorm
die bij jou past.

Op maat
We bespreken met je welke doelen jij
wilt bereiken. Vervolgens maken we
een plan op maat, dat past bij jouw
vraag. Bij Siza werken de behandelaren
nauw met elkaar samen. Dat betekent
dat je, wanneer dat wenselijk is, met
verschillende behandelvormen aan
jouw doelen kunt werken.
Je werkt individueel met een behandelaar of gaat in een groep aan de slag.
Door met elkaar ervaringen en inzichten
te delen, leer je in een groep ook van
elkaar.
De locatie van de individuele behandelingen bepalen we samen. Dit kan
bij jou thuis zijn of op een locatie
van Siza. Maar ook op je werk of
dagbestedingsplek kan de behandeling
plaatsvinden.
De man van Lies heeft niet-aangeboren
hersenletsel: “Door de gesprekken
met de psycholoog weet ik wat de
beperking van mijn man inhoudt
en begrijp ik hem beter.”

Miriam kreeg ergotherapie vanwege
haar MS: “We hebben onderzocht wat
nu echt het probleem was, met een
simpel hulpmiddel kan ik nu weer
zelfstandig mijn eigen kofﬁe zetten.”

Behandelvormen
Mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige
beperking, autisme, niet-aangeboren
hersenletsel of een progressief
neurologische aandoening kunnen
bij ons terecht voor behandeling
van een:
> psycholoog
> orthopedagoog
> fysiotherapeut
> ergotherapeut
> logopedist
> diëtist
> maatschappelijk werker
> beeldende- of muziektherapie
> psychomotorisch therapeut (PMT)
> specialist ouderengeneeskunde
> arts voor mensen met een
verstandelijke beperking (AVG-arts)

Iedereen kan gebruikmaken van de
behandeling van onze diëtisten,
logopedisten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en psychologen.
Ook als je geen indicatie van het
CIZ of beschikking van de gemeente
hebt. We hebben met de meeste
zorgverzekeraars afspraken gemaakt,
zodat onze behandelingen (deels)
vanuit je verzekering worden vergoed.
Soms is een verwijzing van je huisarts
nodig. Vraag je zorgverzekeraar naar
de voorwaarden.
Voor de diensten van onze orthopedagogen, beeldende therapeuten,

muziektherapeuten, psychomotorisch
therapeuten, maatschappelijk werkers
en AVG-artsen is altijd een indicatie
van het CIZ of beschikking van de
gemeente nodig.
Wanneer je zonder indicatie of vergoeding
van je verzekering gebruik wilt maken van
ons behandelaanbod, is het ook mogelijk
de kosten voor eigen rekening te nemen.
Kees volgde beeldende therapie
vanwege zijn autisme: “Nieuwe
situaties maakten me altijd angstig.
Nu ik heb geoefend in het stap voor
stap werken, weet ik hoe ik nieuwe
situaties moet aanpakken.”
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Aanmelding, informatie en advies
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Wij gaan graag met je in
gesprek over de vragen die je hebt.
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl/behandeling

