
Het Slath 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving.  Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    
   
Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Het Slath is een woonlocatie en ligt in het park Lusthof aan de rand van Epe. De locatie 
bestaat uit appartementen met woon/slaapkamer, badkamer en een buitenterras. Ook is 
er een logeerkamer voor cliënten voor tijdelijk verblijf. De appartementen zijn verdeeld over 
twee gebouwen aan de Brinkgreverweg 2 en 4.

Het dorp Epe met diverse winkels ligt op korte afstand van Het Slath. De locatie is goed 
bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.

Specialisatie

In het Slat wonen 39 mensen van alle leeftijden met een lichamelijke beperking en/of 
niet-aangeboren hersenletsel. 
Er zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig. Ze bieden individuele en 
groepsgerichte ondersteuning. Ook leveren ze verpleegkundige zorg. 
Je kan samen eten, koffi e te drinken, enzovoorts. Overdag gaan veel 
bewoners naar een activiteitencentrum of ze doen (vrijwilligers)werk 
in de omgeving. Sommigen nemen deel aan de dagbesteding in 
AC Baldershoef, deze zit in het huis.



Het Slath

Brinkgreverweg 2-4, 8161 NW Epe

088-377 97 93

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

www.siza.nl
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Werkwijze

We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen, zodat we de activiteiten die je doet 
hierop kunnen laten aansluiten. Verder maken we samen een plan waarin we jouw doelen 
en ontwikkeling vastleggen. 

Het team

We hebben een team van zo’n 30 zorgopgeleide medewerkers met ieder zijn of haar 
kwaliteiten. Zo is er een fysiotherapeut en gedragsdeskundige, regiebegeleider, verpleegkundige 
en maatschappelijk werker. 
Je krijgt een eigen contactpersoon. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg en de begeleiding.


