
De Lunette 
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?

Vlakbij het centrum in Zutphen, op de vierde verdieping van een modern wooncomplex, is 
De Lunette gehuisvest. Een woonlocatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 
Hersenletsel kan je leven ingrijpend veranderen. Misschien zo veel dat je dagelijks moet 
kunnen rekenen op begeleiding en eventueel verzorging. Dat is mogelijk in De Lunette.

De appartementen zijn ruim opgezet. Een woonkamer met keukenblok, aparte slaapkamer, 
een logeer/hobby-kamer, berging en badkamer. Het is mogelijk om hier met je partner samen 
te wonen en/of logees te ontvangen. Ook is er een gezamenlijke ruimte waar je medebewoners 
kunt ontmoeten tijdens koffi e/theemomenten.

Aan de overkant van het wooncomplex vind je diverse voorzieningen, zoals een restaurant, 
een winkel, café, kapsalon, poliklinisch revalidatiecentrum, therapeutisch 
zwembad, huisarts, tandarts, apotheek en een activiteitencentrum van Siza. 
Er is plaats voor elf cliënten.



De Lunette

Coehoornsingel 5, 7201 AA Zutphen

088-377 99 50

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

www.siza.nl

Werkwijze

Medewerkers van De Lunette denken en werken vanuit jouw mogelijkheden en wensen. Het 
respect daarvoor staat centraal in onze zorg en begeleiding. Jouw wensen en ontwikkelmoge-
lijkheden worden besproken en we leggen de gemaakte afspraken vast. Ons uitgangspunt is 
om zoveel mogelijk jouw eigen ritme en gewoontes in te passen. Voor een passende daginvulling 
kun je gebruik maken van het activiteitencentrum aan de overzijde van het wooncomplex.

Specialisatie

De Lunette is een locatie voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook als je 
naast de gevolgen van NAH andere  aandoeningen hebt, bieden wij de zorg die jij nodig hebt. 
Dag en nacht kunnen we zorgen voor ondersteuning op maat. We werken waar nodig samen 
met verzorging en verplegingsdiensten van stichting Sutfene. Zij verzorgen ook de nachtdienst.

Het team

Het team bestaat uit een teamleider, regiebegeleiders, begeleiders, een leerling, een stagiaire 
en vrijwilligers.
Samen met je regiebegeleider stel je een begeleidings- en behandelingsplan op. Dit plan 
evalueren we jaarlijks met alle betrokkenen. Het vormt de basis voor individuele begeleiding.
Waar nodig vindt er overleg plaats met bijvoorbeeld een huisarts, specialist of therapeut om 
jou de juiste ondersteuning te bieden.
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