
‘Ik wil zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Met de hulp van 

SVRZ gaat dat zeker lukken!’

Logopedie
Onze logopedisten kunnen u helpen om uw communicatie te verbeteren. Of om 
uw communicatie zo goed mogelijk te houden. Zij begeleiden u wanneer u 
moeilijkheden heeft met uw ademhaling, stem, slikken, mond, spraak, taal of 
gehoor.

Ontmoetingscentrum
Mensen met lichte tot wat verder gevorderde geheugenproblemen én hun 
mantelzorgers zijn welkom in onze ontmoetingscentra. Door samen in gesprek te 
blijven, en praktische adviezen te geven, kunnen bepaalde problemen verminderd 
of zelfs voorkomen worden

Psycholoog
Bij het ouder worden, kunt u problemen krijgen die te maken hebben met het 
geheugen, stemming of verwerking van een traumatische gebeurtenis of verlies. 
Dit kan zich uiten in een depressie, angst en/of verwardheid. De psychologen 
van SVRZ kunnen door onderzoek en observatie in overleg met u en uw 
huisarts komen tot een advies of een behandeling.

Kijk voor alle actuele contactgegevens, informatie over de locaties, 
openingstijden, vervoer, vergoedingen en indicaties op
www.svrz.nl/zorgaanbod/behandeling-en-begeleiding of scan de QR-code.
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Meer weten?
Heeft u nog vragen? Of wilt u een keer komen kijken in een van de 
voorzieningen die in deze folder genoemd worden? Neemt u gerust contact op 
met een van onze medewerkers. Zij staan u graag te woord.



Woont u nog thuis en voelt u zich wel eens eenzaam? Of heeft u een 
operatie achter de rug en heeft u nog fysiotherapie nodig? Of heeft u 
misschien last van geheugenproblemen? In deze, en nog veel meer andere 
situaties, kunt u overdag bij SVRZ terecht. In deze folder kunt u lezen wat 
SVRZ u te bieden heeft aan behandeling en begeleiding.

Behandeling en Begeleiding
Bij SVRZ kunt u overdag terecht voor behandeling en begeleiding. Hieronder 
lichten we alle mogelijkheden toe. Kijk voor actuele contactgegevens, informatie 
over de locaties, het maken van een afspraak, kosten, vergoedingen en indicaties 
op www.svrz.nl/zorgaanbod/behandeling-en-begeleiding of scan de QR-code op 
de achterzijde van deze folder.

Afasiecentrum
In het Afasiecentrum leert u omgaan met de beperking in uw communicatie. 
Een team van logopedisten, afasietherapeuten en deskundige begeleiders 
ondersteunt u daarbij. We zien dat onze cliënten door de vele oefeningen en de 
contacten met mede-cliënten met afasie zelfvertrouwen opbouwen. Ze durven 
zich beter te uiten naar anderen. Hierdoor verloopt de communicatie vaak 
makkelijker en kunnen zij beter deel blijven nemen aan het sociale leven.

Dagbehandeling
Na een beroerte (CVA), een ongeluk of een revalidatietraject kunt u lichamelijke 
klachten houden. Bijvoorbeeld bij het lopen of spreken. De specialisten op onze 
dagbehandeling weten als geen ander hoe u gericht kunt oefenen om uw 
klachten te verminderen of er beter mee kunt leren omgaan.

Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd
Ook mensen onder de 65 jaar kunnen de ziekte dementie krijgen. Zij bevinden 
zich in een andere levensfase dan ouderen. Daardoor hebben ze ook andere zorg 
nodig. Bij deze dagbehandeling biedt SVRZ overdag zorg op maat voor mensen 
met dementie op jonge leeftijd en hun familie en mantelzorgers.

Dagbesteding
Kunt u zelf geen activiteiten meer ondernemen en heeft u weinig sociale 
contacten? Dan is de dagbesteding van SVRZ misschien iets voor u. Wij bieden 
een gestructureerde en zinvolle invulling van de dag. Wij bieden hier ook 
ondersteuning aan uw mantelzorgers. Zo blijft het voor veel mensen mogelijk om 
thuis te kunnen blijven wonen.

Diëtiste
Heeft u problemen met voeding of eten? De diëtisten van SVRZ zijn u graag tot 
dienst met een persoonlijk advies. Goede voeding kan ook bijdragen aan een 
sneller herstel tijdens uw revalidatieperiode bij SVRZ.

Ergotherapie
Als u ouder of ziek wordt, kan het moeilijker worden om bepaalde dingen 
zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan douchen, huishoudelijk werk of 
boodschappen doen. Een ergotherapeut kan u helpen om deze 
dagelijkse dingen zelf te blijven doen. Zodat u langer zelfstandig kunt 
blijven wonen. De ergotherapeut heeft ook een adviserende rol bij 
woningaanpassing, daginvulling en het in balans houden van uw 
energieniveau. 

Fysiotherapie
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in klachten die te maken 
hebben met ouderdom. Wij behandelen mensen na een heupoperatie, 
bij longaandoeningen, artrose of na een beroerte. Maar we zijn ook 
ervaren in de behandeling van (jonge) mensen met dementie, Parkinson 
of Huntington.

Inloop
In samenwerking met een aantal Zeeuwse gemeentes biedt SVRZ een 
gratis Inloop aan. Inwoners uit die betreffende gemeente zijn welkom 
zonder dat zij hiervoor een indicatie nodig hebben. Op deze manier is 
dagbesteding toegankelijker en kunnen meer bezoekers een zinvolle en 
plezierige dag beleven. Deze vorm van dagbesteding zorgt ervoor dat 
inwoners minder eenzaamheid en verveling ervaren. Hierdoor blijven 
ze vitaler, waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen. Bovendien 
ondersteunt en ontlast de Inloop de mantelzorgers van de bezoekers.


