
Trainingshuis NAH Tilburg 
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 op een manier die bij jou past. Zodat jij zo zelfstandig 
mogelijk kunt wonen en kunt meedoen in de samenleving.      

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?
Trainingshuis NAH Tilburg is een woonlocatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) in Tilburg Noord. Er zijn tien appartementen.
Je woont in een appartement op de begane grond met een eigen keuken, badkamer en 
tuintje. Je kunt gebruikmaken van de gezamenlijke huiskamer, keuken en fitnessruimte.
Je woont één tot anderhalf jaar in het Trainingshuis NAH Tilburg. In die tijd krijg je een 
intensief trainingstraject waarin je toewerkt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. 
Je kunt bij ons terecht als je NAH kort geleden is ontstaan of juist langer 
geleden en je een nieuwe trainingsvraag hebt. 
De locatie is gehuisvest in Tilburg Noord, dicht bij winkels en openbaar 
vervoer.



Trainingshuis NAH Tilburg

Mahlerstraat 381, 5011 ME Tilburg

088-378 00 05

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

www.siza.nl

Werkwijze
We gaan uit van jouw trainingsvraag. Om die goed te kunnen beantwoorden, bieden we 
maatwerk. Je krijgt praktische ondersteuning in onder andere je huishouden en administratie 
doen en training in sociaal-emotioneel functioneren. Bijvoorbeeld bij rouwverwerking en het 
omgaan met karakterverandering. Ook ondersteunen we je bij het halen van je revalidatie-
doelen. En bij alles betrekken we je familie en/of betrokken naasten.

Specialisatie
In Trainingshuis NAH Tilburg wonen mensen vanaf 18 jaar. Alle medewerkers zijn 
gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met NAH.

Het team
Het team bestaat uit (regie)begeleiders, een teamleider en een GZ-psycholoog. We werken 
nauw samen met medisch specialisten en behandelaren zoals fysiotherapeuten. Ook overleggen 
we eventueel met letselschadeadviseurs en bewindvoerders. Je hebt je eigen regiebegeleider. 
Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en 
begeleiding.

A
5-
2P
-L
TN

A
H
-2
02
0-
06


