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SOCIALE KAART NAH Midden Brabant  
Versie: februari 2020     

Voor aanvullingen of wijzigingen graag mailen naar marie-louise.kafoe@siza 
       

Naam  Adres  Website  Korte omschrijving  

ETZ polikliniek  Hilvarenbeekseweg 60 
5022GC  
Tilburg  
Tel 013 5393797 
 

www.etz.nl 
 

Polikliniek  voor neurologie  

Loket NAH  
Voor informatie en 
advies  
 

Postadres dr 
Deelenlaan 9  
5042 AD Tilburg  
Tel 06 3868 6671 
Email info@zmbr.nl 
 
 
 

www.loketnah.nl  
  

Een centraal loket voor Pat. 
Familie of hulpverlener. Je 
kunt terecht met vragen over:  
1 Diagnostiek, begeleiding, 
behandeling. 
2 Onderwijs, arbeid, 
dagbesteding  
3 Mantelzorgondersteuning 
en lotgenotencontact  
4 Woonvoorzieningen  
5 Deskundigheidsbevordering 
Men kan tel, via mail of in een 
gesprek een vraag of 
probleem voorleggen er 
wordt samen met een 
deskundige op zoek gegaan 
naar het juiste antwoordt.   
 

De Toegang Tilburg 
 
 
 
 
 
Goirle , Dongen, 
Hilvarenbeek, 
Oisterwijk, Heusden 
Gilze en Rijen 
Waalwijk, Loon op 
zand   
 
 
Sociaal loket T-Helpt  
 

GGD – 0900 4636443 
Loket Z 013 5429915 

Mee 013 5424100 
IMW 013 5952710 
 
 
Informatie en contact 
gegevens te vinden op 
de web site  
 
 
 
 
 
 

 
www.tilburg.nl 
 
 
 
 
www.wmo-uitleg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
www.t-helpt.nl 
 
 
 
 

WMO loket, aanvragen van 
een indicatie voor 
begeleiding/ dagbesteding/ 
vervoer/ woningaanpassing/ 
hulpmiddelen, jeugdwet en 
participatie.  
 
 
 
 
 
 
 
Vraagbaken over allerlei zorg 
gerelateerde onderwerpen  
via de web site  
 

http://www.etz.nl/
mailto:info@zmbr.nl
http://www.loketnah.nl/
http://www.loketnah.nl/
http://www.tilburg.nl/
http://www.wmo-uitleg.nl/
http://www.t-helpt.nl/
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CIZ Centrum -
Indicatiestelling -
Zorg  

Tel 088 7891000 
 
 

www.ciz.nl 
 
 

Centrum voor het aanvragen 
van een indicatie voor 
blijvende langdurige zorg 
(WLZ) 
 

MEE  0900 9998888 
MEE medewerkers vaak 
ook betrokken in de  
sociale wijkteams)  

www.mee.nl  
  

Biedt info, advies en 
kortdurende ondersteuning 
aan mensen met een 
beperking waaronder NAH en 
aan hun naasten.  
 

MEE Plus, regio 
Brabant Noord  

0416-675500   Werken ook in Midden 
Brabant  gemeente loon op 
zand en dongen.  

Expertisecentrum 
familiezorg  
 
 
 

 
 

Dr. Deelenlaan 11  
Tilburg  
Regionale functie  
Tel 013 5443343  

www.expertise 
centrum 
familiezorg.nl   
 
  

Voor fam. van NAH 
getroffenen in intensieve 
zorgsituaties familiegesprek/ 
vraagverheldering en 
doorverwijzing óf intensieve 
fam. begeleiding . 
Cursus voor zorgverleners, 
transculturele familiezorg. 
 

Zorgconsulenten 
Tilburg helpen 
mensen met Turkse, 
Marokkaanse, of 
niet westerse 
achtergrond, met 
lage SES of 
gezondheidsvaardig
heden.  
 

Lage Witsiebaan 2a  
5042 DA Tilburg  
Tel 06 19631581 
info@zchbrabant.nl 
 

www.zchbrabant.nl  Ondersteuning van de 
huisartspraktijken. Aanvraag 
via eigen huisarts.  
 

PRO RCH  
 

Petra Geerts relatie 
beheerder :  
085-9021817 |  
M: 06-45159254 

Hofstraat 167 | 
5641 TD Eindhoven 

 

https://www.prorch.nl
/sociale-kaart/ 

Overzicht basis zorg  en POH 
GGZ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ciz.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.mee.nl/
mailto:info@zchbrabant.nl
http://www.zchbrabant.nl/
https://www.prorch.nl/sociale-kaart/
https://www.prorch.nl/sociale-kaart/
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Informeel, Lotgenoten contact – voorlichting -  ontmoeten  
( geen indicaties WMO of CIZ of zorgverzekering nodig)  

Stichting NAHuis  Generaal Smutslaan 206  
5021 XE  Tilburg 
Tel 013 8228114 
(via ingang 
Koningsvoorde) 
info@nahuis.org 
 

www.nahuis.org Inloopfunctie voor 
ontmoeting, activiteiten, 
ondersteuning en advies; 
ondersteunend vangnet 
voor met NAH en hun 
mantelzorgers 
 

Lotgenoten contact 
via zorgbelang  

Stichting NAHuis  
Generaal Smutslaan 206 
5021XE Tilburg  
( ingang zorgcentrum 
koningsvoorde)  
Tel 013 8228114 
 

lotgenoten@zorgbelang-
brabant.nl 

Lotgenoten contact voor 
herkenning – erkenning  
5 a 6 keer per jaar  
 
Inloop vanaf 10.00 start 
10.30 tot 12.00  

Brein op beentjes  Aanmelden via 
breinopbeentjes@hotma
il.com 
 

www.gebrokenbrein.nl 
 

Wandelgroep voor mensen 
met NAH.  Vast 
vertrekpunt vanuit de 
Reeshofdijk 18 Tilburg  
( Zeven geitjes)  

NAHavond!   
 

Stedelijk voor Tilburg en 
omgeving 
Info: Evelyne Hemelaar 
06 57265570 
evelynehemelaar@conto
urdetwern.nl 
 
locatie: wijkcentrum 
 t sant beneluxlaan74 te 
Tilburg   
 
 
 

Samenwerking van 
verschillende 
organisaties Contour de 
Twern, familiezorg, 
NAHuis en SIZA 
 
Opbouw avond:  
19.30 Gezamenlijke start 
met koffie en thee 
20.00 Splitsing Groep  
1 mensen met NAH 
2 mantelzorgers/familie 
begeleiding van 
professionals  
21.15 Gezamenlijke 
afsluiting tot max 21.30 
 

1x per 2 maanden 
bijeenkomst  
 
NAHavond voor cliënt met 
NAH en hun mantelzorgers  
gericht op: uitwisselen van 
ervaringen,  ontmoeten en 
ontspannen, lotgenoten 
contact, info punt voor 
NAH gerelateerde vragen 
en info over zorg -
aanbieders.  
 
Berichtgeving d.m.v. flyers 
Data 2020: 5 Mrt, 14 Mei,  
2 Juli, 1 Okt, 10 Dec 

Café Brein  
 
 
 
 
 
 
 
 

MFC de Poorten  
Haseltstraat 194 
5046 LP Tilburg  
 
Contact persoon Annelies 
van der Laan  
0135424100 
a.vdlaan@meeregiotilbur
g.nl 
 

www.cafebrein-
tilburg.jimdo.com 
 
 
 
 
 
 
 

Voor persoon met NAH, 
familie en professionals. 
Aan de hand van een 
thema wordt een 
onderwerp besproken.  
Accent ligt op contact, 
erkenning, herkenning, 
voorlichting  
 
Data 2020:  26 mrt- 4 juni-
10 sept- 19 nov  

mailto:info@nahuis.org
http://www.nahuis.org/
mailto:lotgenoten@zorgbelang-brabant.nl
mailto:lotgenoten@zorgbelang-brabant.nl
mailto:breinopbeentjes@hotmail.com
mailto:breinopbeentjes@hotmail.com
http://www.gebrokenbrein.nl/
mailto:evelynehemelaar@contourdetwern.nl
mailto:evelynehemelaar@contourdetwern.nl
mailto:a.vdlaan@meeregiotilburg.nl
mailto:a.vdlaan@meeregiotilburg.nl
http://www.cafebrein-tilburg.jimdo.com/
http://www.cafebrein-tilburg.jimdo.com/
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Jongeren Cafe Brein  MFA zuiderkwartier  
Wassenaerlaan 38  
5021 VS Tilburg  
 
Miriam boers 
0612960274 
Miriam.boers@meeplus.
nl 

Aanmelden bij contact 
persoon.  
 

Voor jongeren met NAH 
tot max 30 jaar  
5x per jaar samenkomen 
op woensdag avond van 
19.30 tot 21.30  
 
Data 2020:  12 febr-  
8 apr - 10 juni-  
9 sept- 11 nov  
 

NAH Café  De hazelaar  
Eygenraamstraat 3  
5042SE Tilburg  
Contactpers: Monique 
van Gestel 0642558911 
of Anja Schollen 013 
5354086 

www.nah-cafebrabant.nl  Elke even week op 
donderdag geopend van 
19.30 tot 22.00 uur. 
Accent ligt op ontmoeten 
en ontspanning.  
  

Contour de Twern  Diverse wijkcentrums 
buurthuizen.  
 
  

www.contourdetwern.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuning bij het 
vinden van passende 
activiteiten.  
Mantelzorgondersteuning 
Klusdienst  
Thuisadministratie  
Home start  
Coaches 4 junior  
Steunpunt vrijwilligerswerk  
Inzet van maatje/ 
vrijwilliger 
 

Mantelzorginloop 
parkinson  

Wijkcentrum 
Koningshaven  
Kruisvaardersstraat 32  
5021 BE Tilburg  
 
Aanmelden bij Willeke 
van de Sloot  
06 34623064 
willekesloot@contourdet
wen.nl 
 

 Uitwisselen van 
persoonlijke ervaringen 
onder begeleiding van 
mantelzorg consulent   
 
Woensdagavond van 19.30 
tot 21.30  
Data 2020: 15 jan, 11 mrt, 
13 mei, 15 juli, 16 sept, 18 
nov 

Parkinson café  Hotel de druiventros 
Bosscheweg 11  
5056 PD Berkel 
Enschot 
info@parkinsoncafemi
ddenbrabant.nl  
 

www.parkinsoncafemi
ddenbrabant.nl 
 

Elke 4de woensdag van 
de maand. Van 13.30 tot 
16.00   

mailto:Miriam.boers@meeplus.nl
mailto:Miriam.boers@meeplus.nl
http://www.nah-cafebrabant.nl/
http://www.contourdetwern.nl/
mailto:willekesloot@contourdetwen.nl
mailto:willekesloot@contourdetwen.nl
mailto:info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
mailto:info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
http://www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl/
http://www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl/
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Stichting 
Omnisportief Tilburg  
 

 

 www.omnisportief.nl Sportactiviteiten 
(wandelen, fietsen, 
zwemmen, zaalsporten) 
voor o.a. mensen met NAH 

 

Fietsen met en voor 
NAH,  

 Facebookpagina:  
Le Grand Ballon 2019  
NAH Tilburg 
En websites :  
www.gebrokenbrein.nl 

www.omnisportief.nl 
 

Een jaarlijks terugkerende 
challenge voor mensen 
met NAH zoals fietsen naar 
de top van de Mont 
Ventoux of de Grand 
Ballon.  

Gentle Yoga en 
meditatie  

Freek Verreijen  
freekverreijen@gmail.c
om 

www.yogacentrumtilbur
g.nl/loveyourbrainyoga 
 

Yoga centrum Tilburg heeft 
gratis een 6 weeks 
programma speciaal 
opgezet voor mensen met 
NAH  

Website “ Gebroken 
Brein” 

 www.gebrokenbrein.nl 
 

Website opgezet door man 
met Hersenletsel, deze is 
in ontwikkeling. Doel  
informatie bron m.b.t. 
NAH activiteiten, artikelen,    
helpend in het zoeken naar 
organisaties c.q. hulp 
verleners die bekend zijn 
met hersenletsel.  
 

WeHelpen.nl 
Ook speciaal voor 
NAH  
 

 www.wehelpen.nl 
 
www.we 
helpenhersenletsel.nl 

Gratis hulpvragen en 
hulpaanbod site  
Speciaal voor 
mantelzorgers en 
mensen met NAH  
 

Prettig verstoord 
Brein, 
ervaringsdeskundi
ge  

Esbeekseweg 26  
5085 EB Esbeek  
Tel 06 36272962 

www.prettigverstoord
brein.nl  

Blogs van Arnie 
Craninckx, getroffen 
door hersenletsel. Ze 
neemt mensen mee in 
haar dagelijks leven.  
En beschrijft haar 
ervaringen   
 

 
 
 
 
 
 

http://www.gebrokenbrein.nl/
http://www.yogacentrumtilburg.nl/loveyourbrainyoga
http://www.yogacentrumtilburg.nl/loveyourbrainyoga
http://www.gebrokenbrein.nl/
http://www.wehelpen.nl/
http://www.prettigverstoordbrein.nl/
http://www.prettigverstoordbrein.nl/
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Revalidatie   
(vergoeding door zorgverzekeraar ) 

Libra revalidatie 
locatie Leijpark  

 

Prof. Stoltehof 3  
5022KE Tilburg  
Tel 0883132000 

www.libranet.nl Revalidatie centrum voor 
mensen met een 
lichamelijke, cognitieve 
en/of audiologische 
beperking 

Revalide Tilburg  Tel 013 3040013  
voor beide locaties 
 
Nistelrodestraat 50  
5045MD Tilburg  
 
Fazantstraat 26  
5042XB Tilburg  
 
 

https://revalidetilburg.nl  Revalide helpt zonder 
wachtlijst bij onbegrepen 
klachten, chronische pijn, 
herstel na trauma bv NAH 
Whiplash, herstel na 
operatie en ziekte  

  

Behandelcentrum 
Damast en de 
Hazelaar (de Wever) 

Damast 
Leijweg 48  
5022 KA Tilburg  
Tel 013 5323000 
 
 
 
De Hazelaar  
Dr Eijgenraamstraat 3  
5042SE Tilburg  
Tel 013 4644100 
 

www.dewever.nl  

info verkrijgbaar via 
bureau zorgadvies  

Damast Is een onderdeel 
van de zorgketen, 
verbonden aan het EZ 
ziekenhuis.  Revalidatie na 
ongeval, letsel of 
aandoeningen van de 
hersenen 

Hazelaar - breed 
behandelcentrum  

Behandelcentrum 
Brabant mbt 
Geriatrische 
Revalidatie Zorg 
(GRZ)  

Bureau zorgadvies  
0800 0202015 

 Samenwerking van 3 
organisaties nl de 
Volckeart, Riethorst -
Stromenland en de 
Schakelring  m.b.t.  
Geriatrische Revalidatie 
zorg. 

 

Behandeling NAH vanuit thuissituatie 
(vergoeding door zorgverzekeraar)  

Ment  Midden Brabant  www.nah-ment.nl  
eerste lijn zorg 
verwijzing via huisarts.  

Netwerk van NAH 
gespecialiseerde 
zorgverleners: 
Maatschappelijk werk, 
(Neuro)-psycholoog, 
Fysiotherapeut, 
Ergotherapeut, 
Logopedie, diëtiek. 

http://www.dewever.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
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Las psycholoog  
 
  
 

Goirkestraat 43  
Tilburg  
Tel 013 5453483 
 

www.laspsycholoog.nl 
verwijzing via huisarts  
 
 

Gespecialiseerd in NAH. 
Individuele therapie, 
Relatietherapie 

Siza,  
Afasiecentrum  

Schubertstraat 700G 
5011CW  Tilburg   
Tel 0623038447 

afasiecentrumtilburg@ 
siza.nl aanmelding, info en 
advies:  
Tel 088 3779199 
sizaentree@siza.nl  
 

Voor mensen met afasie, 
leren omgaan met de 
afasie, gesprek voeren, 
lezen/ schrijven en 
ontdekken van nieuwe 
mogelijkheden.  
 

Siza - Hersenz  
Regionaal Expertise 
Centrum NAH 

Schubertstraat 700G 
5011CW Tilburg 

voor info, aanmelding, 
advies.  
Tel 088 3779199 
sizaentree@siza.nl 
Siza vraagt indicatie 
behandeling aan bij  
CIZ 

Behandeling in de 
chronische fase.   
Modules  “Hersenz” oa: 
Aandacht en geheugen 
Omgaan met 
veranderingen.  
Grip op je energie  
Plannen en organiseren. 
Bewegen 
Communicatie  
Thuis, toepassen wat je 
hebt geleerd, ook 
gericht op partner, 
kinderen, systeem 

GGZ Oost Brabant, 
NAH poli:  

Zorgpark Huize Padua 
te Boekel  
Tel 0492-846422 
secretariaathp-
nah@ggzoostbrabant.
nl 

https://hersenletsel.ggzo
ostbrabant.nl/ 
 

Hoog specialistisch 
Centrum voor 
Hersenletsel en 
Neuropsychiatrie 
 

 
 

 
Ppep4all training 
programma  
 
 
 

 
Behandelcentrum 
Brabant. Locaties 
Drunen en 
Geertruidenberg  

 
www.ppep4all.nl 
info maatschappelijk werk 
schakelring 0416 671248  

 
Aparte groepen voor 
partners van chronisch 
zieken, niet alleen NAH 
€ 150,- pp   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
mailto:sizaentree@siza.nl
mailto:secretariaathp-nah@ggzoostbrabant.nl
mailto:secretariaathp-nah@ggzoostbrabant.nl
mailto:secretariaathp-nah@ggzoostbrabant.nl
https://hersenletsel.ggzoostbrabant.nl/
https://hersenletsel.ggzoostbrabant.nl/
http://www.ppep4all.nl/
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Begeleiding NAH Individueel vanuit de thuissituatie  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK maximaal 17,50 per 4 

weken)  

Siza, ambulante 
begeleiding thuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatwerkteam  
Midden Brabant  
Schubertstraat 700G 
5011 CW Tilburg  
088 3781841 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.siza.nl  
aanmelding, info, 
advies 
sizaentree@siza.nl  
Tel 088 3779199 
 
 
 
 
 
 
  

Individuele begeleiding thuis 
binnen alle levensdomeinen 
zoals wonen, leren, werken, 
verlies, sociale contacten, enz.  
 
Praktische ondersteuning bij 
aanleren vaardigheden, dag 
structuur, huishouden 
organiseren, regelzaken enz.  
  
Er wordt samen met persoon 
met NAH en het gezin 
onderzocht wat er nodig is 
aan ondersteuning om het 
veranderd leven opnieuw 
vorm te geven 
 

Praktische 
begeleiding thuis  
Thebe  

Midden Brabant  
0881175301 
 

www.thebe.nl  
 
 
 

Hulp bij aanleren 
vaardigheden, dag structuur, 
opvoeding van kinderen, 
beeld coaching etc.  

Professionals in NAH  
 

Postbus 23  
7240 AA Lochem  
0573442646 
info@nah.nl 
 

www.nah.nl 
 

Specialistische begeleiding 
thuis. Structureren dagelijks 
leven, praktisch oefenen van 
strategieën, voorlichting, 
verlies, stimuleren activeren 
van resterende 
mogelijkheden.  Samen 
zoeken naar mogelijkheden.  
 

Amarant 
thuisbegeleiding  

Midden Brabant  
088 6119955 

www.amarant.nl  
  

Thuisbegeleiding  
aan mensen met  
een (licht) verstandelijke 
beperking.  
 

Praktijk Naderbij. 

  

Ingrid Eijkelkamp  
Ruynemanstraat 24  
5012 JG Tilburg  
Tel 0619752595 
info@naderbij.nl 
 
 

www.naderbij.nl 
 

Gespecialiseerde individuele 
(thuis)begeleiding van 
volwassenen met NAH. 
Praktisch oefenen van 
strategieën, inzetten van 
hulpmiddelen, stimuleren van 
eigen mogelijkheden en 
structureren dagelijks leven. 
Financiering PGB.                                

http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.thebe.nl/
mailto:info@nah.nl
http://www.nah.nl/
http://www.amarant.nl/
http://www.amarant.nl/
http://www.naderbij.nl/
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Judith van Hees  
NAH- Thuis  

info@nah-thuis.nl 
Tel 06 29304069  

www.nah-thuis.nl 
 

Begeleiding van mensen met 
niet aangeboren hersenletsel 
in de thuissituatie. 
Financiering PGB  

Door-Tastend 
Simone Tuerlings- 
Dekkers 

kennedylaan 43 
5051XE Goirle  
Bereikbaar Ma t/m do 
van 15.30 tot 18.00)  
Tel 06 31218097 
simonetuerlings@home
.nl 
 
 

 Begeleiding van mensen met 
NAH in de thuissituatie 
financiering PGB  

Home Instead  Ringbaan Oost 298 
5018 AL Tilburg  
Tel 06 57541570 of 06 
23567577  
 

www.homeinstead.nl 
 

Home instead levert niet 
medische zorg in de 
thuissituatie, diverse 
doelgroepen oa ook 
parkinson, MS en CVA  
Leveren ondersteuning vanuit 
drie thema’s:  
Met gezelschap, In en om het 
huis, persoonlijke verzorging.  
Financiering PGB   
 

Saar aan huis  
PGB of eigen 
middelen  

Simone Puts 
Gemullenhoek 56  
5062 CE oisterwijk  
0650747307 

www.saaraanhuis.nl Particuliere ouderenzorg. 
Bemiddelt tussen “Saars” en 
ouderen.  Gericht op 
uitoefenen en begeleiden van 
dagelijkse activiteiten in huis 
en daar buiten, gezelschap, 
huisarts bezoek enz evt ook 
ter 0ntlasting mantelzorgers   
 

ZorgMies  
PGB of eigen 
middelen.  

Hoofdvesting Jeanette 
Kooimans en Margriet 
Melles tel 078 7820560 
info@zorgmies.nl 
 

www.zorgmies.nl Levert mantelzorg -
ondersteuning bij dagelijkse 
activiteiten aan zorgvragers 
van alle leeftijden aan huis. 

 
Werk en arbeid:  
 

Spirit2work,  

 
Op afspraak.  
“Het laken “  
Hart van Brabantlaan 
12-14 te Tilburg  
Harrie de Loos  
Tel 0645107341 
07 341 

www.spirit2work.nl Voor jonge mensen met NAH 
van 18 t/m 30 met afstand tot 
de arbeidsmarkt 

 

mailto:info@nah-thuis.nl
http://www.nah-thuis.nl/
mailto:simonetuerlings@home.nl
mailto:simonetuerlings@home.nl
http://www.homeinstead.nl/
mailto:info@zorgmies.nl
http://www.spirit2work.nl/
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Libra werk  Arbeid  
Professor stoltehof 3  
5022 KE Tilburg  
Tel 088 3132000 

www.libranet.nl 
 

Begeleiding van oa mensen 
met NAH  in re-integratie 
traject. Onder andere 
uitgevoerd in opdracht van 
UWV, werkgever, gemeente, 
letselschade   
 

 
Begeleiding groep/dagbesteding NAH vanuit de thuissituatie   
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK maximaal 17,50 per 4 

weken )  
 
Tilburg  

WAAR winkel   Contactpersoon,  
 
 

www.siza.nl  
aanmelding, info, 
advies 
sizaentree@siza.nl  
Tel 088 3779199 
 
 

“Werken aan perspectief”   
Samenwerking tussen de 
WAAR winkel en Siza. 
Leerwerktraject. Mensen met 
NAH zijn gedetacheerd naar de 
WAAR winkel. Hij/zij doorloopt 
een leerwerktraject met 
begeleiding op de werkvloer  
vanuit Siza.   
 

Siza 
Activiteitencentrum  
Karmijnstraat  
 

Karmijnstraat 5  
5044RC Tilburg  
Contactpersoon Jessica 
Beekman  
088 -3780280 

www.siza.nl  
aanmelding, info, 
advies 
sizaentree@siza.nl  
Tel 088 3779199 
 
 

Aanbod van diverse 
activiteiten, NAH en LG. 
Gericht op ontwikkeling, 
stimuleren van zelfstandigheid, 
behoud van vaardigheden en 
creëren van sfeer, veiligheid  
 

Stichting NAHuis  Generaal  
Smutslaan 206,  
5021 XE Tilburg  
Tel 013 8228114 
Via ingang 
koningsvoorde  
 

www.nahuis.org  
 
  

Dag begeleiding in een 
vriendelijke prikkelarme 
omgeving. Bezoekers kunnen 
naar wens en behoefte 
deelnemen aan diverse 
individuele en 
groepsactiviteiten waaronder 
taallessen, muziek en bewegen 
en expressieve en creatieve 
bezigheden. Bezoekers en hun 
mantelzorgers kunnen er 
tevens terecht voor 
begeleiding, ondersteuning en 
advies op allerlei gebied 
 

Las Zorgatelier  Goirkestraat 43,  
5046 GD Tilburg  
Tel 013 5453483 
 

www.laspsycholoog.n
l  
  

Creatieve activiteiten NAH  
Doel is: welbevinden verhogen 
en tegelijkertijd thuissituatie 
ontlasten  

http://www.libranet.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.nahuis.org/
http://www.nahuis.org/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
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Stichting Raakveld Geefhuishof 71 Tilburg 
013 5353898  
 

www.raakveld.nl  
  

Creatieve zorgwerkplaats voor 
mensen met een beperking 
Niet alleen NAH.  
 

Zorgatelier De 
Binnen tuin  

Stadstuin Theresia  
Theresiastraat 15A  
5041BG Tilburg  
Tel 0627103879 
Tel 0610194288  
 

www.zorgatelierdebi
nnentuin.nl 
 

Begeleide dagbesteding, gaan 
uit van persoonlijke 
wensen/behoefte, ontdekken 
en ontwikkelen van talenten, 
ontmoeting met anderen en 
ontspanning. Niet alleen NAH,  
  

Meet me at the gym 
(Edwin van der Sar 
foundation en 
hersenstichting)  
 

Diverse aangesloten 
beweegcentra.  
Zie website  
waaronder  
Omnisportief 

www.meet-me-at-
the-gym.nl  
  

Deskundig begeleiden bij sport 
voor mensen met NAH   
 
Vanuit Omnisportief op dit 
moment 1 fitness groep actief.  
 

Thebe Buiten in 
Buitenhof  
 

Bredaseweg 568  
5036 NB Tilburg  
Db.thebebuiten@thebe.
nl 
013 5342717 
Aanmelden 088-
1177430 
 

www.dagbestdeingd
ebuitenhoftilburg.nl 
 

Dagbesteding voor ouderen 
met NAH  

  

Midden Brabant  

Zorgatelier  
“Buiten” 
 

Buitenman 3   
Lage Mierde  
Tel 013 5055058 
 

www.buiten.org  
  

Creatieve dagbesteding  
gespecialiseerd in NAH  
 

Zorgatelier  
“De Polder”  

Valkenvoortweg  
37 Waalwijk  
Tel 0416 – 662953 
 

www.zorgatelierdepol
der.nl  
  

Creatieve   
dagbesteding NAH  

Zorgatelier  
Studio 10  

Schaapsdijk 10  
5126 PK Gilze  
Tel 0613557801 

www.studio10zorgateli
er.nl 

Creatieve belevingsgerichte 
dagactiviteit  NAH, licht 
verstandelijk, overig  
 

Wyzorg  
Sport en Zorgatelier  

Wyzorg  
La sage ten broekstraat 
2  
5062 CT Oisterwijk  
Tel 0620664189 
Tel 0651328803 

www.wyzorg.nl 3 takken: 
Maatwerkbegeleiding creatief, 
vormende activiteiten, 
ontspanning. Fysiotherapie en 
WY-bewegen  

http://www.raakveld.nl/
http://www.raakveld.nl/
http://www.zorgatelierdebinnentuin.nl/
http://www.zorgatelierdebinnentuin.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
http://www.meet-me-at-the-gym.nl/
mailto:Db.thebebuiten@thebe.nl
mailto:Db.thebebuiten@thebe.nl
http://www.dagbestdeingdebuitenhoftilburg.nl/
http://www.dagbestdeingdebuitenhoftilburg.nl/
http://www.buiten.org/
http://www.buiten.org/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
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Doe boerderij  
“Vergulde hand”  

Vijfhuizenbaan  
33a Riel  
Tel 013 5181869 

www.doeboerderijdev
erguldehand.nl  
  

Timmerwerkplaats, smederij, 
atelier en galerie voor mensen 
met en zonder beperking 

Werkplaats  
De “Makerij”  

Beekseweg 10B  
5087KB  
Diessen  
Tel 013 5914668 

www.werkplaatsdema
kerij.nl 
 

Timmerwerkplaats voor 
mensen met een lichte  
beperking, ook NAH  

Zorgboerderij 
“de Schelft”  
 

Brakel 7 Riel  
Tel 013 5182265 

www.deschelft.info  
  

Niet alleen NAH  

Zorgboerderij  
“Op d’n Boslust”  

Boslust 20 Alphen  
Tel 0135340519 

www.opdnboslust.nl  
  

NAH en jonge mensen met 
dementie  
 

Motorcycle support  Past v Dunstraat 11  
Goirle  
Tel 013 5344309 
06 51861585 
 
Taxandriaweg 13  
5142 PA  
Waalwijk  
Tel 06 40928708 

www.motorcyclesuppo
rt.nl  

Voor mensen die interesse 
hebben in sleutelen, techniek, 
niet specifiek voor mensen die 
NAH hebben, diverse groepen 
mensen begeleiding nodig 
hebben. Doel: samenwerken, 
van elkaar leren en daar waar 
nodig bewust alleen werken. 
Vraagt overleg en gesprek om 
te kijken of cliënt binnen de 
setting past. Team denkt mee 
en sfeer is positief. 
 

 

Ouderen  
   

Atelier  
“de Tuinkamer “ 

Standaardplein 4 
Oirschot  
Tel 0499 840599 
 

www.tuinkamer-
oirschot.nl  
  

Dagbesteding ouderen  

Zorgboerderij  
“het Scheiend” 

Nieuwedijk 51  
Oirschot  
(Spoordonk)  
 
 

www.zorgboeren.nl/he
t-scheiend  

Dagbesteding voor ouderen en 
licht dementerende   

Zorgboerderij 
“ Ons Erf “ 
 

Kuil 31  
Udenhout  
Tel 0628654396 
 

www.boerderijonserf.n
l  
  

Dagbesteding voor 
senioren/ouderen  

Ambrosiushof/ 
Stichting 
Appelbloesum  

Ambrosiusweg 1  
5081 NV Hilvarenbeek 
Tel 0135913436 

www.stichtingappelblo
esum.nl 
 

Dagbesteding voor mensen 
met dementie of 
geheugenproblemen  
 

 
 

http://www.doeboerderijdeverguldehand.nl/
http://www.doeboerderijdeverguldehand.nl/
http://www.doeboerderijdeverguldehand.nl/
http://www.doeboerderijdeverguldehand.nl/
http://www.werkplaatsdemakerij.nl/
http://www.werkplaatsdemakerij.nl/
http://www.deschelft.info/
http://www.deschelft.info/
http://www.opdnboslust.nl/
http://www.opdnboslust.nl/
http://www.motorcyclesupport.nl/
http://www.motorcyclesupport.nl/
http://www.tuinkamer-oirschot.nl/
http://www.tuinkamer-oirschot.nl/
http://www.tuinkamer-oirschot.nl/
http://www.tuinkamer-oirschot.nl/
http://www.tuinkamer-oirschot.nl/
http://www.boerderijonserf.nl/
http://www.boerderijonserf.nl/
http://www.boerderijonserf.nl/
http://www.stichtingappelbloesum.nl/
http://www.stichtingappelbloesum.nl/
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Thuiszorg persoonlijke verzorging  (ziektekosten verzekeraar)  
 

Thebe 
wijkverpleging  
 

Regio midden 
Brabant  
0900-8122 
 
Werken met 
buurtteams.  

www.thebe.nl 
 

Van eenvoudige verzorging tot 
intensieve en complexe 
verpleging aan huis. Men 
biedt een breed 
dienstenpakket zoals 
lichamelijke zorg, 
personenalarm, zorg op 
afstand, enz.  

De Wever 
thuiszorg  
 
 
 
 
De wever liever 
thuis is een 
onderdeel van de 
wever 

Dr Eijgenraamstraat  
Tilburg  
013 4644100 
 
 

www.dewever.nl 
Werken met buurtteams, 
men werkt vanuit 
zorgcentrums of 
steunpunten in de wijk. 
 
lieverthuis@dewever.nl 
 

Team van medewerkers die 
persoonlijke verzorging, 
verpleging bieden.  
 
 
 
Gespecialiseerd in palliatieve 
zorg, NAH en dementie.   

Actiefzorg  
 

Brugstraat 10 
Tilburg  
088-7508200 
 

www.actiefzorg.nl 
 
 

Verzorging, verpleging  

AYA thuiszorg  
 
 

Tilburg 0135365494 www.ayathuiszorg.nl 
 

Kleinschalige organisatie die 
zorg, verpleging en 
begeleiding biedt.  
Hebben medewerkers in 
dienst die Turks, Marokkaans 
c.q. Arabisch spreken.  
 

Prima zorg en 
Welzijn  
 

Wandelboslaan 30  
5042 PD Tilburg  
Tel 013 203 2044  
 

www.primazorgenwelzijn.
nl 
op hun site links naar 
Turkse 
woonvoorzieningen en 
Molukse, Indisch  

Persoonlijke verzorging, 
verpleging, individuele 
begeleiding dagbesteding, 
huishoudelijke hulp.  
Veel medewerkers die Turks 
of Arabisch spreken.    
 

Thuiszorg het Laar  
 
 

Generaal 
winkelmanstraat 
175 
5025XG Tilburg  
Tel 013 4657809 
 

 Wijkverpleegkundige maakt 
een afspraak voor een 
huisbezoek om de juiste zorg 
af te stemmen.  
( ouderen)  
 

Thuiszorg Happy 
Nurse  
 
 
 

Groenstraat 139C  
5021LL Tilburg  
06 31582129 
06 52351434 
013 8897541 
 

wijkteam.tilburg@ 
happynurse.nl 
 
 
 

Persoonlijke verzorging, 
behandeling thuis, nachtzorg, 
verpleging.  
Begeleiding vanuit de WMO  

http://www.thebe.nl/
http://www.dewever.nl/
mailto:lieverthuis@dewever.nl
http://www.actiefzorg.nl/
http://www.ayathuiszorg.nl/
http://www.primazorgenwelzijn.nl/
http://www.primazorgenwelzijn.nl/
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Kleur je zorg  
 
 

 www.kleurjezorg.nl  Begeleiding en dagbesteding 
voor ouderen 
PGB   

 

Huishoudelijke hulp  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK verschilt per gemeente )  

 

T zorg  
 

Tel 088-0025500 www.tzorg.nl 
 

Huishoudelijke hulp/ 
klusjesdienst   
 

Actief zorg  Tel 088-7508200 www.actiefzorg.nl 
 

Huishoudelijke hulp/ 
klusjesdienst  
 

Acteon  Tel 040- 2487740 www.acteonthuiszorg.nl 
 

Huishoudelijke hulp /  
Klusjesdienst  
 

Nuevo  
 

Tel 013 5910728 www.nuevo-zorg.nl 
 

Huishoudelijke hulp/ 
facilitaire dienst   
 

 

Vervoer:  
(NS OV begeleiderskaart, WMO m.b.t. beschikking regiotaxi, beide geven recht op Valys) 
 

OV begeleiders pas  
 

Pas aanvragen bij 
Argonaut  
tel 030 2354661  
voor vragen NS 
consumenten  
030 7515155  

www.ovbegeleiders 
kaart.nl 

Voor mensen die een 
handicap hebben en niet 
zelfstandig met het OV 
kunnen reizen. Er mag 1 
begeleider gratis mee. De 
kaart staat op naam van de 
cliënt, dus begeleiders kunnen 
wisselen.    
 

Regiotaxi  
 

Aanvragen bij de 
Toegang : Loket Z- 
GGD- MEE- IMW  

www.regiovervoermid
denbrabant.nl 
 

Voor mensen met een 
beperking die niet met OV 
kunnen, afhankelijk zijn van 
anderen, geen hulp uit eigen 
netwerk kunnen inzetten. 
Men kan speciaal taxivervoer 
aanvragen bij de gemeente. 
Voor info en voorwaarde zie 
website.  
 

Valys  
 
 

Aanvragen bij valys 
Tel 0900-9630   

www.valys.nl 
 

Bovenregionaal vervoer, als je 
meer dan 5 zones wil reizen. 
Deur tot deur, of combinatie 
van treinreis en Valys taxi 
geheel begeleid, of deze optie 
zelfstandig.  Voor info en 
voorwaarde zie site. 

http://www.kleurjezorg.nl/
http://www.tzorg.nl/
http://www.actiefzorg.nl/
http://www.acteonthuiszorg.nl/
http://www.nuevo-zorg.nl/
http://www.ovbegeleiders/
http://www.regiovervoermiddenbrabant.nl/
http://www.regiovervoermiddenbrabant.nl/
http://www.valys.nl/
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ANWB auto maatje  
Diverse gemeentes 
hebben dit nu als 
aanbod.   
 
 

Informatie of 
aanmelding  
013- 7620640  
automaatje@contou
rdetwern.nl 
 
 
 

www.contourdetwern.
nl 

Vervoer service waarbij 
vrijwilligers minder mobiele 
plaatsgenoten op verzoek 
vervoeren, 0,30 cent per 
kilometer. Vrijwillige 
chauffeurs gebruiken daarvoor 
hun eigen auto 
 

 

Dagverzorging: ((Indicatie gemeente/ WMO of WLZ via het CIZ met PGB of in ZIN. Eigen 

bijdrage CAK navragen bij de organisatie)  

Dagverzorging van 
Thebe  

Verschillende locaties  www.thebe.nl  
 

Diverse doelgroepen, niet 
alleen NAH.  
 

Dagverzorging van de 
Wever  

Verschillende locaties 
in Tilburg  

www.dewever.nl (kijk 
bij wever thuis en dan 
bij dagverz.)  
 

Ouderen, niet alleen NAH  
  

Dagverzorging van de 
Schakelring  

Locaties in  
Waalwijk,  
Drunen, Vlijmen,  
Kaatsheuvel,  
Tilburg - Zonnehof.  

www.schakelring.nl  
  
 
 
 
 

Niet alleen NAH. In Zonnehof 
dag verzorging voor Indische 
en Molukse ouderen.  

 

Logeren en/of tijdelijk verblijf/ ontlasting mantelzorger 
Zorgverzekeraar of WMO of WLZ  
CZ en VGZ hebben zorgadviseurs in dienst die helpen zoeken naar passende oplossingen 
 

Zorghotel  
 
 
 

Diverse locaties op te 
vragen bij de 
zorgverzekeraar/ 
zorgteam  

 Kosten van geboden zorg 
worden vergoed door 
zorgverzekeraar. Voor eigen 
kosten zijn: de 
overnachtingen, maaltijden  
 

Handen in huis  
Landelijk  
 
 
 
 

Singelpark 1  
3984NC Odijk  
Tel 030 6590970  

www.handeninhuis.nl 24 uurs vervanging van de 
mantelzorger in eigen huis. 
Vrijwilliger neemt 
mantelzorgtaken over.  
Minimaal 2 nachten/3dagen. 
Wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar tot max 14 
dagen  
 

De wever  
(ouderen)  
 
 

Diverse locaties 
Voor informatie en 
advies Bureau 
zorgadvies  

www.dewever.nl  Tijdelijk niet zelfstandig 
kunnen wonen bv voor 
herstel na ontslag ziekenhuis, 

mailto:automaatje@contourdetwern.nl
mailto:automaatje@contourdetwern.nl
http://www.thebe.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.dewever.nl/
http://www.dewever.nl/
http://www.schakelring.nl/
http://www.schakelring.nl/
http://www.dewever.nl/
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 Tel 0800 3393837  
 

maar ook om de mantelzorger 
te ontlasten.    

 

Wonen NAH :  
( WLZ indicatie/ behandeling)  

 

Siza  
Trainingshuis NAH   
Diverse leeftijden. 

De Schans 123 
5011 EN Tilburg  
088 3780005  

www.siza.nl  
NAH woonvoorziening 
Tilburg  

Kleinschalige Intensieve 
training. Voor mensen met 
NAH en een trainingsvraag. 
Het traject duurt 1 tot 1,5 
jaar, waarin wordt 
toegewerkt naar zo 
zelfstandig mogelijk leven.   
 

Siza  
Woonvorm  
Diverse leeftijden  
 
 
 
 
 
 

Locatie  
Mahlerstraat 391 
5011ME Tilburg  
0883780381 
 
 
 
Verdiplein  
Verdiplein 73a  
5049 NL Tilburg    088- 
3780031  

 
 
 
St Willebrord 
St Willebrordstraat 35 
5014 CA Tilburg  
06 12307805  
 
 
 
Prins Willem 
Alexanderhof  
Schotsestraat 17A  
5171 GT Kaatsheuvel  
06 53972411  
 

www.siza.nl  
Mahlerstraat  
 
 
 
 
 
Verdiplein 
 
 
 
 
 
 
St Willebrordstraat  
 
 
 
 
 
 
 
Prins Willem 
Alexanderhof  

 

Woonvorm met 24 uurs zorg 
en begeleiding voor mensen 
met een lichamelijke 
beperking, die veel zorg nodig 
hebben. 
 
 
Team op locatie aanwezig. 
Locatie biedt zorg en 
begeleiding aan mensen met 
een lichamelijke beperking.  
en/of NAH. Team op locatie 
aanwezig.  
 
8 appartementen  voor 
mensen met een lichamelijke 
en/of meervoudige 
beperking, die behoorlijk 
zelfredzaam zijn.  Niet 
rolstoel toegankelijk.  
Geen team op locatie 
aanwezig  
 
Locatie voor cliënten die 
behoorlijk zelfredzaam zijn. 
Men kan voor 
begeleidingsvragen terug 
vallen op team van het 
Verdiplein.  
 

Thebe Goirle en 
Breda  NAH wonen 
Diverse leeftijden  

 

Bergstraat 6 Goirle  
0135315200 
Zorgbemiddelaar 
Tahnee Ansems  
 
 

www.thebe.nl 
 

Diverse afdelingen met NAH 
woonprofielen, zowel 
verpleeghuiszorg en 
appartementen met 24 uurs 
zorg, alle leeftijden.    
 

http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.thebe.nl/
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Aneas  
Zaart 35 Breda 
0765266640  

 

Pauwer Amarant  
Diverse leeftijden  
 

Diverse locaties in 
Breda/ Etteleur  
Tel 088 6119933 
Zorgadviseur Frank de 
Rooij  

www.pauwer.nl 
 

Zorg organisatie 
gespecialiseerd in begeleiden 
van mensen met 
hersenletsel, diverse locaties 
met verschillende 
woonprofielen, 24 uur 
zorgaanbod.  
 

SWZ zorg  
Diverse leeftijden  
 

Diverse locaties zie 
website:   
Hoofdvesting 
Nieuwstraat 70 
5691AG Son  
Tel 0499471241  
Eekelhof 93  
5482WH  
Schijndel  
Tel 073 5474121  
 

www.swzzorg.nl 
 

Zorgorganisatie 
gespecialiseerd in begeleiden 
van mensen met lichamelijke 
beperking en Hersenletsel   
Diverse locaties met 
verschillende woonprofielen, 
beschermde woonomgeving 
met 24 uurs zorgaanbod, 
wonen met zorg op afstand.  
 

Prisma  
Diverse leeftijden  
 
 
 

Diverse locaties 
Voor informatie en 
advies 088 770200  

www.prismanet.nl  Zorgorganisatie voor alle 
leeftijden met alle soorten 
beperkingen.  

De Volckeart  
ook NAH  
 

Dongepark 1  
5102DB Dongen  
0162 375100  
 

www.volckeart.nl 
 

Afdeling Kamillehof speciaal 
voor NAH doelgroep 
gerontopsychiatrie, korsakov  

Vivent  
Mariaoord 

Vliertwijksestraat 369 
5244NJ Rosmalen  
Tel 088 1637000 
info@vivent.nl  
contact persoon 
Loes Zwartjes  
 

www.vivent.nl 
 

Bieden voor mensen met 
NAH zelfstandig wonen op 
afdeling het Ven. Op afdeling 
Sprockel- bosch 
verpleeghuiszorg voor 
mensen met NAH.  

Dagelijksleven 
locatie poirtershuis  

 013 8502145  
zorg@dagelijksleven.nl 
 

www.dagelijks-
leven.nl/hetpiortershuis-
oisterwijk  

Wonen voor mensen met 
dementie of 
geheugenproblemen.  
 

RIBW  
Diverse leeftijden  
 
 

Voor advies en 
informatie 013 
5336646  

www.ribwbrabant.nl 
 

Zorgorganisatie 
gespecialiseerd in begeleiding 
en ondersteuning van 
mensen  
met psychiatrische 
problematiek en NAH.  
 

http://www.pauwer.nl/
http://www.swzzorg.nl/
http://www.prismanet.nl/
http://www.volckeart.nl/
mailto:info@vivent.nl
http://www.vivent.nl/
mailto:zorg@dagelijksleven.nl
http://www.dagelijks-leven.nl/hetpiortershuis-oisterwijk
http://www.dagelijks-leven.nl/hetpiortershuis-oisterwijk
http://www.dagelijks-leven.nl/hetpiortershuis-oisterwijk
http://www.ribwbrabant.nl/
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Ouderen:  
 

De Wever  
Ouderen  
 
 
 

Diverse locaties 
Voor informatie en 
advies Bureau 
zorgadvies  
Tel 0800 3393837  

 

www.dewever.nl  Zorgorganisatie in Midden 
Brabant. Biedt deskundige 
zorg aan ouderen en 
chronisch zieken.  

Schakelring  
Ouderen  
 
 

Diverse locaties  
Voor informatie en 
advies 0416 671248  

www.schakelring.nl  Zorgorganisatie in Midden 
Brabant. Biedt deskundige 
zorg aan ouderen en 
chronisch zieken.  

Maasduinen  
Ouderen  
 

Diverse locaties  
Voor informatie en 
advies 0416286220 

www.maasduinenzorg.nl 
 

Zorgorganisatie in Midden 
Brabant. Biedt deskundige 
zorg aan ouderen en 
chronisch zieken. 
 

Het Laar  
Ouderen  
 
 

Generaal 
Winkelmanstraat 175  
5025XG Tilburg  
Tel 013 4657700  
 

www.hetlaar.nl 
 

Zorgorganisatie doelgroep 
ouderen, breed pakket aan 
diensten, woonarrangement, 
thuiszorg, verzorging, 
verpleeghuiszorg. 
 

 

http://www.dewever.nl/
http://www.schakelring.nl/
http://www.maasduinenzorg.nl/
http://www.hetlaar.nl/

