
Trainen met niet-aangeboren hersenletsel

Oosterveld 1



Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan op veel 
verschillende manieren ontstaan. Er is maar één 
kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na 
het hersenletsel is anders dan het leven daarvoor. 
Je hebt inmiddels een revalidatieperiode achter de 
rug. Je merkt, soms meteen of misschien zelfs jaren 
later, dat de gevolgen van jouw niet-aangeboren 
hersenletsel in alledaagse dingen terugkomen. Daar 
wil je mee aan de slag: je wil meer grip op jouw 
leven krijgen.
 
In het NAH trainingshuis ondersteunt Siza jou en je 
naasten bij het opnieuw oppakken van je leven. In 
deze brochure lees je wat het trainingshuis van Siza 
voor jou kan betekenen.



Inhoud



cijfers

Welkom bij Siza



Welkom bij Siza
Aan Oosterveld 1 staat een multi
functioneel gebouw waar mensen met 
ademhalings ondersteuning wonen en waar 
mensen met nietaangeboren hersenletsel 
trainen. Ook vind je er Academy Het Dorp. 
Oosterveld 1 is een nieuw gebouw dat 
opgeleverd is in 2020. Het ligt centraal 
in Arnhem, in een wijk die volop in 
ontwikkeling is.

Zorg en ondersteuning van Siza
Je krijgt zorg en ondersteuning op alle gebieden 
van het leven. Naast het leren omgaan met de 
beperking of het aanleren van nieuwe vaardighe-
den, bieden we ook ondersteuning bij achteruit-
gang door progressie van diverse aandoeningen. 
Daarnaast verlenen we de zorg die nodig is bij 
ademhalingsondersteuning. 

Er is 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig. Je 
kunt overal in het gebouw een oproep doen, voor 
zorg en alarmering.
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Bij Siza wordt gewerkt met een multi disciplinaire 
benadering: wanneer het nodig is, betrekken we 
verschillende deskundigen bij zorg- en ondersteu-
ningsvragen. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, 
fysiotherapeut, gedragskundige  
of de huisarts. 

Bij Siza zijn er verschillende mogelijkheden voor 
werk of dagbesteding waar je met georganiseerd 
vervoer of zelfstandig naartoe kan gaan. 

Ondersteuning van technologie
We maken veel gebruik van technologie, bij 
het verlenen van zorg en in het gebruik van het 
gebouw. We onderzoeken welke beschikbare 
technologie passend is voor jou. Technologie 
ondersteunt tevens de medewerkers in hun werk.

We zetten technologie in voor bijvoorbeeld:
• Zorg- en noodoproepen: iedere bewoner 

kan een zorg- of noodroep doen. Een 
zorgoproep doe je vanuit je woning wanneer 
je ondersteuning nodig hebt. Voor een 
noodoproep gebruik je het kritisch alarm. 
Medewerkers krijgen een melding van jouw 
oproep en zien waar jij bent. De locatiebepaling 
werkt alleen in het gebouw en op de terrassen. 
Medewerkers kunnen alleen zien waar je bent, 
als je een oproep doet.

• Wanneer je het nodig hebt, maak je gebruik 
van omgevingsbesturing. Bijvoorbeeld voor het 
bedienen van de lift, de televisie of het regelen 
van de kamertemperatuur. 

• Je gebruikt een tag om de voordeuren te 
openen. En voor wie geen gebruik kan maken 
van een tag, openen de deuren automatisch. 

Wil je meer weten over:

welkom bij siza

Technologie ondersteunt je 
in je zelfredzaamheid
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Denken in 
mogelijkheden



Denken in mogelijkheden

Bij het NAH Trainingshuis kun je terecht 
wanneer je te maken hebt met de gevolgen 
van nietaangeboren hersenletsel (NAH). Je 
hebt een revalidatieperiode achter de rug. 
Nu ga je aan de slag met het (opnieuw) 
leren van vaardigheden en het vormgeven 
van jouw leven na NAH. Samen met de 
professionals van het trainingshuis train je 
jouw zelfredzaamheid. Tijdens je training 
ontdekken we wat jij daarvoor nodig hebt. 
Ook mantelzorgers kunnen mee trainen bij 
het trainingshuis. Jouw training is 

op jouw doelen 
afgestemd

https://www.siza.nl/trainingshuisnaharnhem
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Maatwerk 
Jouw training bij het NAH trainingshuis is maat-
werk. Voordat je bij Siza aan de slag gaat, heb je 
een intake. Samen met een begeleider en een 
gedragskundige bekijk je met welke thema’s je 
aan de slag gaat. Voorbeelden zijn:
•  Ontdekken welke (technologische) 

hulpmiddelen jou kunnen helpen om jouw 
zelfstandigheid te behouden

• Hulp bij het maken van een dagstructuur 
•  Behandeling van geheugen- of 

concentratieverlies
•  Huishoudelijke vaardigheden (opnieuw) leren, 

zoals (leren) koken
• Vriendschappen onderhouden of aangaan

Als we de thema’s hebben bepaald, maken we 
een trainingsplan op maat. We werken met 
verschillende modules waarin je aan de thema’s 
werkt. Soms lukt dat met succes, soms blijkt dat 
we de doelen moeten aanpassen. Bijvoorbeeld 
omdat bepaalde vaardigheden niet meer haal-
baar zijn. Of omdat je tijdens de training merkt 
dat andere thema’s toch belangrijker zijn.

Het doel van de training is inzicht krijgen in 
wat (nog) mogelijk is. In deze zoektocht word je 
ondersteund door Siza. Je gaat voor maximaal 
twee jaar aan de slag in het trainingshuis.

Trainen in een appartement
Tijdens je training woon je in een geheel zelf-
standig appartement. Je kunt er ontdekken hoe 
het is om (weer) zelfstandig te wonen en wat jij 
daarvoor nodig hebt. Ook is er een gezamenlijke 
ruimte met keuken waar je anderen kunt ont-
moeten. Je kunt er gezelligheid op zoeken, en 
oefenen met koken. 

Technologie ontdekken
Welke (technologische) hulpmiddelen bevorde-
ren jouw zelfredzaamheid? In het trainingshuis 
ga je er naar op zoek. Bijvoorbeeld hulp bij het 
aan kleden. Of in het huishouden. Daar waar het 
nodig is, onderzoekt Siza samen met jou of de 
hulpmiddelen vanuit een indicatie gefinancierd 
kunnen worden.

Aan de slag 
met jouw 
doelen
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Oosterveld 1



Oosterveld 1

Er zijn twee gezamenlijke ruimtes met een 
keuken. Hier kun je andere bewoners ontmoeten. 
Op iedere verdieping is een buitenterras. Deze 
zijn voor alle bewoners. De terrassen zijn 
toegankelijk vanuit de galerijen en een aantal 
appartementen. Met plantenbakken zorgen we 
voor privacy in de woningen die grenzen aan het 
terras. Het terras is alle bewoners, daarom mag je 
er geen eigen spullen neerzetten. Het gebouw en 
de terrassen zijn rookvrij, buiten het gebouw vind 
je een vaste plek waar gerookt mag worden.

In het gebouw zijn 35 appartementen. Samen 
zorgen we ervoor dat we prettig samenleven.

Oosterveld 1 is ruim opgezet met brede gangen. Aan het eind van de gangen zijn er liften 
en trappenhuizen. In iedere lift kan een bed vervoerd worden.

 Sfeerimpressie 
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Oosterveld 1

De appartementen bestaan uit een woon 
en slaapgedeelte, een keuken en een 
badkamer. Er zijn grote ramen, zodat je 
veel daglicht hebt. De appartementen zijn 
voorzien van vloerverwarming.

De keuken
Je hebt in het appartement een eigen keuken. 
Deze is voorzien van alle gemakken:
• Een keukenblad met inductiekookplaat en een 

spoelbak (1) 
• Het keukenblad is in hoogte instelbaar voor 

iedere nieuwe bewoner (2)
• Eénpersoonsvaatwasser (3)
• Een koelkast met vriesvak (4)
• Een combioven (5)
• Kastruimte (6)
• Een kast waar je een wasmachine en/of 

condensdroger kunt plaatsen. (7)

Het appartement

1

2

3

5

6

7

4
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Oosterveld 1

De badkamer
De badkamer heeft een in hoogte verstelbare 
wastafel (1) met een spiegel (2) met verlichting, 
een toilet (3) en een douche (4).

Handig: het toilet kan op een voor jou prettige 
hoogte worden ingesteld. Wanneer het nodig  
is, kan er een stoeltje geplaatst worden in  
de  douche.

Het appartement

1

2

3

4
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Oosterveld 1

Academy Het Dorp

Ontwikkeling en innovatie 
Op de begane grond en op de eerste 
verdieping vind je Academy Het Dorp. 
Academy Het Dorp werkt samen 
met Siza, andere zorgaanbieders, en 
onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling 
en het testen van innovaties in de 
langdurige zorg. 

Ben je benieuwd naar de innovaties? 
Kom eens langs! 

Als ervaringsdeskundige kun je ook samen 
met de onderzoekers technologieën 
testen. Vraag bij Academy Het Dorp naar 
de mogelijkheden.

www.academyhetdorp.nl

 Sfeerimpressie 
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https://www.academyhetdorp.nl/
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Het Dorp 
in Arnhem



 Oosterveld 1 ligt aan het  
 toekomstige dorpsplein; een  
 ontmoetingsplek  Sfeerimpressie 

Oosterveld 1 ligt in Het Dorp in Arnhem.  
Je hebt allerlei voorzieningen dichtbij. 

In de buurt is een winkelcentrum met super-
markten en op twee kilometer afstand vind je 
het centrum van Arnhem. In Het Dorp is een 
gezondheidscentrum. Je kunt sporten bij Fitlife en 
bij bakkerij Van Eigen Deeg haal je lunches, brood 
en gebak. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op een 
paar minuten loopafstand.

Het Dorp in ontwikkeling
Het Dorp wordt momenteel herontwikkeld. We 
realiseren een groene woonwijk, waar mensen 
met en zonder beperking kunnen wonen. 
De herontwikkeling vindt plaats in fases. 
Op www.siza.nl/hetdorpvernieuwt lees je 
het laatste nieuws over de herontwikkeling. 
Zo weet je wat je kunt verwachten van de 
ontwikkelingen en werkzaamheden. 

BPD
 / VanW

onen

Het Dorp in Arnhem
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 Terug in de tijd 
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1962: Open Het Dorp
In 1962 presenteerde Mies Bouwman “Open 
Het Dorp”: het eerste 24-uurs radio- en 
televisieprogramma waarmee geld werd 
ingezameld. Met dat geld is Het Dorp 
gebouwd, naar een idee van dr. Arie Klapwijk. 
Het was een grootse stap in de emancipatie 
van mensen met een beperking. Het was de 
eerste woongemeenschap waar zij zelfstandig 
konden wonen.

Lees meer over de geschiedenis van Het Dorp

Eric Koch / Anefo

https://www.siza.nl/hetdorpvernieuwt


Advies of aanmelden?

Praktische Informatie voor
verwijzing en indicatie

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt 
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) / CIZ.
Deze locatie is het meest passend voor cliënten 
met een "ZZP" LG: 4, 5, 6, 7 

Neem contact op met SizaEntree 

088 377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl/hetdorpvernieuwt
www.siza.nl

https://www.ciz.nl/
mailto:sizaentree%40siza.nl?subject=advies%20of%20aanmelden?
https://www.siza.nl/hetdorpvernieuwt
http://www.siza.nl
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