
Römerselaan
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?

De Römerselaan is een appartementencomplex voor mensen met een lichamelijke beperking. 
De locatie telt vier verdiepingen met 36 appartementen en staat in de wijk Klarendal/
Angerenstein in Arnhem-Noord. 

Je hebt een appartement met een eigen woon- en slaapkamer, keuken en badkamer. 
Ook zijn er twee gezamenlijke ruimtes. Hier kun je samen met andere bewoners koken of 
eten. Je kunt zelfstandig koken of met begeleiding. Alle ruimtes zijn bereikbaar met een lift.   

Als bewoner van de Römerselaan maak je op een zo gewoon mogelijke manier deel uit van 
de woonwijk. De medewerkers ondersteunen bij een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven.

In de buurt van de Römerselaan zijn winkels en een gezondheidscentrum. 
De locatie is goed bereikbaar met bus en trein. 



Römerselaan

Römerselaan 8a, 6824 DJ Arnhem

088-378 01 60

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

www.siza.nl

Werkwijze

We begeleiden je op basis van jouw ondersteuningsvraag en mogelijkheden. Je maakt daarbij 
zo veel mogelijk je eigen keuzes. De afspraken daarover leggen we vast in een plan.

Specialisatie

De medewerkers zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen met een 
lichamelijke beperking. Verder hebben ze ervaring met begeleiden bij deelname aan het leven 
in de wijk.

Het team

Het team bestaat uit (regie)begeleiders en verpleegkundigen. ’s Nachts is er een 
slaapdienstteam. Als het nodig is schakelen we andere specialisten in, zoals een fysiotherapeut 
of gedragskundige. 

Je hebt een eigen regiebegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding.
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