
Mastweg 
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?

Op de Mastweg wonen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met vaak complexe 
gevolgen. Soms gaat het hersenletsel gepaard met psychiatrische of verslavingsproblemen. 

De Mastweg bestaat uit veertien appartementen. De locatie is onderdeel van Het Dorp 
en ligt in een bosrijke omgeving aan de westrand van Arnhem. Winkels, station en de 
binnenstad van Arnhem liggen op korte afstand.

Als bewoner heb je een eigen appartement met badkamer. Daarnaast zijn er twee 
gemeenschappelijke ruimtes waarvan je gebruik kunt maken. Uitgangspunt is dat je 
individueel woont. Je bepaalt zelf of je deelneemt aan groepsactiviteiten op de locatie.  

Wij begrijpen dat de dag voor jou vaak onoverzichtelijk is en helpen graag 
met de structuur van je dagindeling. Daarom begeleiden wij je ook 
naar activering overdag. In Het Dorp zijn hier verschillende 
mogelijkheden voor.



Mastweg

Mastweg 4a, 6813 AH Arnhem

088-377 95 75

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

www.siza.nl

Werkwijze

Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden. Dat doen we in een gesprek met jou, de 
regiebegeleider en -behandelaar. Jij bepaalt welke doelen voor jou belangrijk zijn. Je behoudt 
zo veel mogelijk de regie over je leven.

Specialisatie

De medewerkers van de Mastweg zijn gespecialiseerd in de complexe begeleidingsvragen van 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel, en de psychiatrische of verslavingsproblemen die 
daar soms mee gepaard gaan. Ook volgen de medewerkers regelmatig bijscholing en werken 
zij samen met collega-zorgaanbieders zoals Pro Persona.

Het team

Het team bestaat uit deskundige medewerkers die ervaring hebben met de complexe gevolgen 
van niet-aangeboren hersenletsel.

Enkele  medewerkers zijn ook regiebegeleider. De regiebegeleider is jouw vaste aanspreekpunt, 
bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding.
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