
Mahlerstraat 
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?

Woonlocatie Mahlerstraat bestaat uit 28 zorgappartementen. Siza biedt er intensieve zorg en 
begeleiding aan bewoners met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 

De rolstoeltoegankelijke appartementen hebben een zit-/slaapkamer, kitchenette en 
badkamer met toilet. Ook heeft ieder appartement een tuintje, dat door de bewoner 
(of zijn/ haar familie) wordt onderhouden. De locatie heeft een gezamenlijke woonkamer 
waarin de bewoners samen kunnen eten en koffi edrinken en waar activiteiten georganiseerd 
worden. Er is ook een logeerappartement beschikbaar.

De locatie bevindt zich in een woonwijk in Tilburg-Noord, vlakbij een winkelcentrum, 
huisartsenpraktijk en apotheek.



Mahlerstraat

Mahlerstraat 391, 5011 ME Tilburg

088-378 03 81

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

www.siza.nl

Werkwijze

Je krijgt ondersteuning op maat. We helpen je bijvoorbeeld bij het vergroten of in stand 
houden van jouw zelfstandigheid. En verpleegkundigen bieden jou de zorg die je nodig hebt. 

De afspraken over je begeleiding, zorg en behandeling leggen we vast in je eigen plan. 
We bespreken regelmatig met je of deze afspraken nog aansluiten bij jouw behoeftes. 

Het team

In het team heb jij je eigen regiebegeleider en regiebehandelaar. Dit zijn jouw eerste 
aanspreekpunten. Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg, begeleiding en behandeling.

Het team in de Mahlerstraat bestaat uit verpleegkundigen, begeleiders, leerlingen, stagiairs en 
een teamleider. Waar nodig zijn behandelaren inzetbaar, zoals een logopedist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut of gedragskundige.

In de nacht zijn twee wakende wachten aanwezig, die ook beschikbaar zijn voor drie andere 
woonlocaties van Siza in Tilburg en Kaatsheuvel.
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