
Behandeling en begeleiding

Niet aangeboren 
hersenletsel



Met je nieuwe leven?

Na de revalidatiefase kun je bij ons 
terecht voor intensieve en specialis-
tische behandeling en begeleiding. 
We  richten ons op de zichtbare en 
onzichtbare gevolgen van NAH en 
ondersteunen je bij het benutten en 
ontwikkelen van jouw mogelijk heden. 
Je verbetert met behandeling en 
begeleiding jouw fysieke, mentale en 
emotionele vaardigheden. Zoals het 

leren omgaan met je energiebalans of 
met geheugenproblemen. Wanneer er 
sprake is van afasie gaan we op zoek 
naar een manier om zo goed mogelijk 
te communiceren. Zodat je weer grip 
krijgt op je leven en mee kunt doen in 
de maatschappij.

Met je leven thuis?

We kijken met jou en je gezin, en wan-
neer nodig met de mensen om jullie 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan op verschillende manieren ontstaan. 
Bijvoorbeeld door een beroerte, een ongeval, een ziekte of een hartstilstand. 
Er is één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is:

het leven na het hersenletsel is veranderd ten opzichte van het leven daarvoor.
Voor jou en voor de mensen om je heen.
 
De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd 
 direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas na hun revalidatie de verandering, 
soms ontstaan klachten nog jaren later. 

Siza ondersteunt jou en je partner en/of kind(eren) bij het opnieuw vormgeven 
van het leven.

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Niet aangeboren hersenletsel
Behandeling en begeleiding

heen, naar wat jullie nodig hebben 
om jullie leven opnieuw vorm te 
geven. Dat kan bijvoorbeeld met 
 ondersteuning in de opvoeding zijn, 
maar ook het hebben van werk of 
een sterker netwerk kan jullie 
helpen.  

Met de verwerking?

Soms kan je na een bepaalde 
periode weer veel alleen, maar het 
kan ook zijn dat je blijvend behoefte 
hebt aan ondersteuning. Om alles 
zo goed mogelijk een plek te kunnen 
geven ondersteunen we jullie met 
het verwerken van hetgeen jou en 
je naasten is overkomen.

Heb je meer ondersteuning nodig? 
Dan biedt Siza ook mogelijkheden 
op gebied van wonen en logeren. 

Je krijgt weer 
grip op je leven 
en kunt weer 
mee doen in de 
maatschappij 



Voor aanmelding, informatie en advies:

088 377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Ik ben Ellert-Jan 

“Mijn leven is in 2007 compleet veranderd. 
Op 2 juni kreeg ik bij de voetbal – mijn 
grote passie – een CVA. Na een intensieve 
revalidatieperiode kan ik nu weer veel zelf, 
al is alles anders dan daarvoor.”

Lees mijn verhaal op www.siza.nl
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