Vergoeding/indicatie
Om deel te kunnen aan een van de behandelgroepen van het
Afasiecentrum heeft u de WLZ-indicatie behandeling groep nodig. De
benodigde indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centraal
Indicatieorgaan Zorginstellingen). Het CIZ is te bereiken op
telefoonnummer 088-7891600 of via de website www.ciz.nl.
Om deel te nemen aan een begeleidingsactiviteit heeft u van de
gemeente een beschikking nodig.
Het cliëntservicebureau van Stichting Elisabeth Tel.: 076-5276227
kan u ondersteuning bieden in het aanvragen van de juiste indicatie.
De medewerker van het cliëntenservicebureau kan ook samen met u
kijken of u mogelijk al over de juiste indicatie beschikt.

van het zuiden

Adres:
Afasiecentrum Breda
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
Een afspraak maken
Bel 076 – 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te
maken.
Het behandelcentrum van het zuiden is elke werkdag bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@vanhetzuiden.nl
Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.vanhetzuiden.nl

Interessante websites
www.vanhetzuiden.nl
www.afasiecentrum.nl/breda
www.afasie.nl
www.hersenstichting.nl
www.zorghotelbreda.nl
www.elisabethbreda.nl

Afasiecentrum
Afasie verandert je leven.
gespecialiseerde nazorg helpt.
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Afasie is een stoornis in de taal, ontstaan door hersenletsel.
Hierdoor kunt u problemen hebben met spreken, schrijven, lezen
en/of begrijpen.
Wat is een Afasiecentrum?
Een Afasiecentrum ondersteunt mensen die hulp vragen op het gebied
van communicatie en resocialisatie, nadat ze geconfronteerd werden
met afasie of andere communicatiebeperkingen door Niet Aangeboren
Hersenletsel. Het Afasiecentrum is een expertisecentrum voor
informativeverstrekking en professionele behandeling/begeleiding aan
mensen met afasie, hun mantelzorgers of zorgverleners.
Bij het Afasiecentrum werkt men onder professionele begeleiding aan
zijn eigen doelstellingen ten aanzien van het verbeteren en onderhouden van communicatieve vaardigheden en weer zo zelfstandig
mogelijk deel nemen aan de maatschappij.
Men kan deelnemen aan diverse groepen, die bestaan uit maximaal 6
personen. Mogelijkheden zijn o.a. gespreksgroep, Digi-groep, schrijfleesgroep, communicatiegroep, activiteitengroep.

Openingstijden:
Maandag van 9.30 tot 16.30 en woensdag van 9.30 -16.30 uur.

Voor wie?
Het Afasiecentrum is voor alle cliënten vanaf 18 jaar, met een
hulpvraag op het gebied van afasie. Tijdens het intake gesprek
bespreekt de afasietherapeut met u met welk doel u naar het
Afasiecentrum komt en wat wij u kunnen bieden. Mochten we u niet
zelf kunnen helpen, dan gaan we met u op zoek naar een andere
oplossing. Er wordt met u besproken wat het te lopen traject is en wat
haalbaar is. We houden rekening met uw mogelijkheden en bekijken
welke groep voor u geschikt is.
Bij het samenstellen van de groepen houden we rekening met uw
vraag en met de vorm en ernst van uw afasie.

Het behandelcentrum van het zuiden
Het Afasiecentrum werkt intensief samen met de andere behandelaren
van het behandelcentrum. Binnen het behandelcentrum van het zuiden
zijn behandelaren gespecialiseerd in de behandeling van problemen
t.g.v. Niet Aangeboren Hersenletsel. Hierdoor is het mogelijk om u,
indien gewenst, door te verwijzen naar o.a. fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en GZ-psychologen, met
kennis en ervaring met uw problematiek.

Verwijzing
U heeft een verwijzing van uw huisarts of revalidatiearts nodig voor
aanmelding bij het Afasiecentrum.

