‘Pas na 10 jaar
wist ik dat ik
hersenletsel had’
Patroy

OOK U KUNT LEREN OMGAAN
MET HERSENLETSEL
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot
blijvend hersenletsel. Soms duurt het lang voordat mensen erachter komen
dat ze hersenletsel hebben en zoeken ze jaren naar hulp. Bent u vaak moe,
vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet meer goed concentreren?
Dan is het mogelijk dat u als gevolg van een ziekte
of ongeluk niet aangeboren hersenletsel heeft
opgelopen. Gelukkig zijn er goede behandelingen
waarmee u en uw naasten leren omgaan met de
ingrijpende veranderingen in uw leven.
Zorgorganisatie Siza biedt een volledig programma
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
en werkt daarin samen met Hersenz. In Terborg
staan specialisten voor u klaar die concreet met
u werken aan zaken die voor u van belang zijn,
waardoor uw leven verbetert.
Zo wist Patroy pas na 10 jaar dat hij hersenletsel
had. Dankzij een op maat gemaakte training kan
hij er nu meer zijn voor zijn vrouw en kind.

WILT U MEER WETEN OVER WAT ER
MOGELIJK IS NA HERSENLETSEL?
Kom dan naar het inloopspreekuur van ons
Regionaal Expertisecentrum in Terborg!
Op de dinsdagen bent u van harte welkom bij
het inloopspreekuur in Terborg.
Vanaf 6 oktober staan onze behandelaren
van 10.00 tot 12.00 uur voor u klaar in Azora,
Industrieweg 115, 6071 AP in Terborg (het kantoor van Siza).
Verdere data voor de inloopspreekuren in Terborg
zijn dit jaar 3 november, 1 december en in 2021
op 5 januari, 2 februari en 2 maart.
Uiteraard nemen de teams bij de trainingen de
Coronamaatregelen in acht.

WILT U MEER INFORMATIE OVER ALLE BEHANDELINGEN VAN SIZA?
Voor informatie en advies kunt u contact met Siza opnemen via 088- 377 91 99.
Email: sizaentree@siza.nl
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‘Pas na 10 jaar
wist ik dat ik
hersenletsel had’
Patroy

OOK U KUNT LEREN OMGAAN
MET HERSENLETSEL
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot
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vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet meer goed concentreren?
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waarmee u en uw naasten leren omgaan met de
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WILT U MEER WETEN OVER WAT ER
MOGELIJK IS NA HERSENLETSEL?
Kom dan naar het inloopspreekuur van ons
Regionaal Expertisecentrum. Deze inloopspreekuren organiseren we in Lichtenvoorde.

Zorgorganisatie Siza biedt een volledig programma
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en
werkt daarin samen met Hersenz. In het Regionaal Expertisecentrum Groenlo staan specialisten
voor u klaar die concreet met u werken aan zaken
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Vanaf 23 september staan onze behandelaren
van 15.00 tot 17.00 uur voor u klaar in sociaal
cultureel centrum Den Diek, Dijkstraat 30,
7131 DP in Lichtenvoorde.
Verdere data voor de inloopspreekuren in
Den Diek in Lichtenvoorde zijn dit jaar 21 oktober,
18 november, 16 december en 20 januari en
17 februari in 2021.
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