
Vogelkersweg 
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?

De woningen van de Vogelkersweg liggen aan de rand van de wijk Geitenkamp in Arnhem. 
De omgeving is groen en winkels, zoals een supermarkt, bakker en een slager, vind je op korte 
afstand. De woningen zijn nieuw gebouwd en begin 2019 geopend. Ze zitten vol handige 
aanpassingen.

Aan de Vogelkersweg wonen 31 volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
Iedere bewoner heeft een eigen appartement met een eigen badkamer en keukenblok. 
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes met een keuken waar bewoners kunnen 
samenkomen. Er is ook een gemeenschappelijke binnentuin. En ieder appartement heeft 
een eigen kleine buitenruimte. De 31 appartementen zijn verdeeld over 2 verdiepingen. 
Er is 24/7 begeleiding aanwezig en verpleegkundige zorg is mogelijk.



De Vogelkersweg

Vogelkersweg 50-00, 6823 NV Arnhem

088-377 99 90

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

www.siza.nl

Werkwijze

Het team van de Vogelkersweg biedt structuur, nabijheid en duidelijkheid. Je krijgt 
begeleiding bij het structureren van je dag en in het aanbrengen van routines bij dagelijkse 
algemene en huishoudelijke taken. Er is begeleiding bij de rouwverwerking van de gevolgen 
van niet-aangeboren hersenletsel. En uiteraard worden de benodigde zorg en behandelingen 
gegeven voor lichamelijke problemen.

Specialisatie

Het team van de Vogelkersweg is gespecialiseerd in zorg voor mensen met NAH en  
lichamelijke beperkingen. Begeleiders en behandelaren werken samen en vraaggericht. 
Ze werken ook samen met jouw familie en naasten, en andere (zorg)professionals en 
zorgorganisaties. Daarnaast onderzoeken ze in overleg met jou welke (technologische) 
hulpmiddelen jou kunnen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Het team

Het team bestaat uit ongeveer 20 begeleiders met kennis van NAH en er zijn enkele stagiaires 
en leerlingen. Ook zijn er behandelaren met elk hun eigen specialisatie.
Je hebt een eigen regiebegeleider en een tweede begeleider met wie je afspraken maakt die 
voor jou belangrijk zijn.
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