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SOCIALE KAART NAH                                              

                                      
Versie: mei 2018   
Voor aanvullingen of wijzigingen graag mailen naar info@zmbr.nl 
       

Naam  Adres  Website  Korte omschrijving  

Loket NAH  
 

ETZ  polikliniek 
neurologie route 3 
Hilvarenbeekseweg 60 
5022GC  
Tilburg  
Tel 013 5393797 
werkdagen van 10.00 
tot 15.00  
 

www.loketnah.nl  
  

Een centraal loket voor Pat. 
Familie of hulpverlener. Je kan 
terecht met vragen over:  
Diagnostiek, begeleiding 
behandeling. 
Onderwijs, arbeid, 
dagbesteding  
Mantelzorgondersteuning en 
lotgenotencontact  
Woonvoorzieningen  
Deskundigheidsbevordering 
Men kan tel, via mail of in een 
gesprek een vraag of 
probleem voorleggen aan de 
verpleegkundig specialist 
Vandaaruit doorverwijzing.  
 

De Toegang  
 
 
 
 
 
Sociaal loket T-Helpt  
 

GGD – 09004636443 
Loket Z 14013 
Mee 013 5424100 
IMW 013 5952710 
 
 

 
 
 
 
 
 
www.t-helpt.nl  

Wmo loket, aanvragen van 
een indicatie voor 
begeleiding/ dagbesteding/ 
vervoer/ woningaanpassing/ 
hulpmiddelen, jeugdwet en 
participatie.  

CIZ Centrum 
Indicatiestelling Zorg  

Tel 088 78910000 
 

www.ciz.nl 
 
 

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

MEE  Tilburg, 0884653800 
Oisterwijk,  
Hilvarenbeek, Goirle, 
Haaren. (vaak in sociale 
wijkteams)  

www.mee.nl  
  

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

http://www.loketnah.nl/
http://www.loketnah.nl/
http://www.t-helpt.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.mee.nl/
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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. 

RCH( regionale 
corporatie 
huisartsen) 

Lage Witsiebaan 2 
Tilburg 

www.rchmbr.nl Huisartsen  

 
Informeel, Lotgenoten contact – voorlichting -  ontmoeten  
( geen indicaties WMO of CIZ of zorgverzekering nodig)  

    

Prettig verstoord 
Brein, 
ervaringsdeskundige 

Esbeekseweg 26 
5085 EB Esbeek 
Tel. 0636272962 

www.prettigverstoordbr
ein.nl 

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

    

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. 

NAHtuurlijk gezellig! 
NAH en dan! 

Stedelijk voor geheel 
Tilburt 

Samenwerking van 
verschillende 
organisaties Contour de 
Twern, familiezorg en 
SIZA 

1x per 2 maanden 
bijeenkomst in de  
“Driehoek”  
NAHtuurlkijk gezellig, voor 
cliënten met NAH gericht 
op ontmoeten en 
ontspannen. 
NAH en dan!, voor 
mantelzorgers gericht op 
lotgenoten contact. 
Berichtgeving via flyers. 
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Lotgenoten contact 
via Zorgbelang 

NAhuis lotgenoten@zorgbelang-
brabant.nl 

5 à 6 keer per jaar 
gespreksgroep. 

Brein op beentjes Aanmelden via 
breinopbeentjes@hotma
il.com 

www.gebrokenbrein 
opbeentjes.nl 

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

Mantelzorg/Lotgeno
ten 
contact NAH  

Tilburg west/Reeshof  
Tilburg Zuid/noord/oost 

Samenwerking van 
verschillende 
organisaties Contour de 
Twern, familiezorg, 
NAHuis en SIZA  

5-6 keer per jaar 
bijeenkomst in de 
wijkcentrums.  op verzoek 
Thema bespreken en 
uitwisselen van ervaringen 
lotgenoten contact 
Berichtgeving m.b.t. 
locatie en datum d.m.v. 
Flyers en in de 
wijkkranten.   
 

Café Brein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MFC de Poorten  
Hasseltstraat 194 
5046 LP Tilburg  
Contact persoon Annelies 
van der Laan  
0135424100 
 
Waalwijk  
Contactpersoon Ellen 
Willemse  
Tel 0629067317 

a.vd.laan@meeregiotilb
urg.nl 
  
 
 
 
 
ewillemse@exfam.nl 
 

Voor persoon met NAH, 
familie en professionals. 
Aan de hand van een 
Thema wordt een 
onderwerp besproken.  
Accent ligt op contact, 
erkenning, herkenning, 
voorlichting  
 
 
 

NAH Café  De Hazelaar  
Eygenraamstraat 3  
5042SE Tilburg  
Contactpers: Heleen 
Nolten tel 013 5424100 

www.nahcafebrabant.nl  Even weken op donderdag 
geopend van 19.30 tot 
22.00 uur 
Accent ligt op ontmoeten 
en ontspanning.  
  

Contour de Twern  Diverse wijkcentrums 
buurthuizen.  
Ouderen adviseur 
 VPTZ, informele zorg, 
mantelzorgconsulent- 

www.contourdetwern.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

mailto:a.vd.laan@meeregiotilburg.nl
mailto:a.vd.laan@meeregiotilburg.nl
mailto:ewillemse@exfam.nl
http://www.nahcafebrabant.nl/
http://www.contourdetwern.nl/


                                                                                                                                                                     

4 
 

Parkinson café  De Financiën  
Kasteellaan 29  
5175 BC Loon op Zand  

www.parkinsoncafemidd
enbrabant.nl 
 

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

WeHelpen.nl 
 

 www.wehelpen.nl 
 
 
we 
helpenhersenletsel.nl 

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

 
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 

Behandelcentrum 
Damast  (de Wever) 

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

www.dewever.nl  

Info verkrijgbaar via 
bureau zorgadvies 

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

Hazelaar, breed 
behandelcentrum. 

Revalidatie Tilburg Tel. 0133040013 voor 
beide locaties 
Nistelrodestraat 
5045MD Tilburg 
Fazantstraat 26  
5042XB Tilburg 

tilburg@revalide.nl Revalide helpt, zonder 
wachtlijst, bij onbegrepen 
klachten, chronische pijn, 
herstel na trauma b.v. 
Whiplash, herstel na 
operatie en ziekte. 

Behandelcentrum 
Brabant m.b.t. 
Geriatrische 
Revalidatie Zorg 
(GRZ) 

Bureau Zorgadvies 0800 
0202015 

 Samenwerking van 3 
organisaties, de Volckaert, 
Riethorst-Stromenland en 
de Schakelring. 

 

 
  

http://www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl/
http://www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl/
http://www.wehelpen.nl/
http://www.dewever.nl/
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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.  
 

Las psycholoog  
  
 

Goirkestraat 43  
Tilburg  
Tel 0135453483 

www.laspsycholoog.nl 
verwijzing via huisarts  

Gespecialiseerd in NAH. 
Individuele therapie, 
Relatietherapie, 
Groepstherapie voor: 
familie/ partners,  
getroffenen. 
En sinds 1-10-2016 
dagbehandeling.  
  

Siza,  
Afasiecentrum  

Eilenbergstraat 250  
5011EC Tilburg   
Tel 0623038447 

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

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

 
Siza, REC NAH  
regionaal Expertise 
Centrum NAH  

Sinopelstraat 1  
5044 KP  
Tilburg  

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

Interdisciplinaire 
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 
 

http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.nah-ment.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
mailto:sizaentree@siza.nl
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Ppep4all 
trainingsprogramma 

Behandelcentrum 
Brabant. Locaties 
Drunen en 
Geertruidenberg. 

www.ppep4all.nl 
Info maatschappelijk werk 
Schakelring 0416671248 

Aparte groepen voor 
chronisch zieken, niet 
alleen NAH €150,- per 
persoon. 

    

 
Begeleiding NAH Individueel  
vanuit de thuissituatie  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK afhankelijk van inkomen)  

   
Siza, ambulante 
begeleiding thuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siza praktische 
thuisbegeleiding  
 

Maatwerkteam  
Midden Brabant  
De schans 123  
Tilburg  
Tel 0883781841  
 
 
 
 
 
 
Zie bovenstaande 
gegevens.  
 

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

Individuele begeleiding thuis 
binnen alle levensdomeinen 
zoals wonen, leren, werken, 
verlies, sociale contacten, 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 ondersteuning bij 
aanleren vaardigheden, dag 
structuur, huishouden 
organiseren, regelzaken enz.  
  

Begeleiding thuis  
Thebe  

Midden- Brabant  
0881175301 
 

www.thebe.nl  
 
 
 

Hulp bij aanleren 
vaardigheden, dag structuur, 
opvoeding van kinderen, 
structuur  huishouden, beeld 
coaching, onderzoekt samen 
met persoon wat voor 
ondersteuning er nodig is,  
etc.  

Amarant 
thuisbegeleiding  

Midden Brabant  
088 6119955 

www.amarant.nl  
  

Thuisbegeleiding  
aan mensen met  
een (licht) verstandelijke 
beperking.  
 

Judith van Hees 
NAH-Thuis 

info@nah-thuis.nl 
tel. 0629304069 

www.nah-thuis.nl Begeleiding van mensen met 
NAH in de thuissituatie. 

  

http://www.ppep4all.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.amarant.nl/
http://www.amarant.nl/
mailto:info@nah-thuis.nl
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Home Instead Ringbaan Oost 298 
5018AL Tilburg 
Tel. 0657541570 
0623567577 

www.homeinstead.nl Home Instead levert niet 
medische zorg in de 
thuissituatie aan diverse 
doelgroepen o.a. Parkinson, 
MS en CVA. Vanuit 3 thema`s  

- Met gezelschap in en 
om het huis 

- Persoonlijke 
verzorging 

- Financiering PGB 

 
Begeleiding groep/dagbesteding NAH Tilburg  
Vanuit de thuissituatie  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK afhankelijk van inkomen)  

NAHuis  Generaal  
Smutslaan 206,  
5021 XE Tilburg  
Tel 013 8228114 

www.nahuis.org  
 
  

In gebouw van  
Koningsvoorde.  
Gericht op NAH Ontmoeten, 
Ontspannen, Ontplooien 
Voor de hele regio  
 

Las zorgatelier  Goirkestraat 43,  
5046 GD Tilburg  
Tel 013 5453483 
 

www.laspsycholoog.nl  
  

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

WAAR winkel  Juliana van 
stolbergstraat  
Tilburg  
Contactpersoon, Marie 
louise Van den Boer 
0610925909 of 
maatwerk Tel 
0883781841  
 
 

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 Raakveld Geefhuishof 71 Tilburg 
013 5353898  
 

www.raakveld.nl  
  

Creatieve zorgwerkplaats voor 
mensen met een beperking 
Niet alleen NAH.  
 

  

http://www.nahuis.org/
http://www.nahuis.org/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.laspsycholoog.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.raakveld.nl/
http://www.raakveld.nl/
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Zorgatelier de 
Binnentuin  

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

zorgatelierdebinnetuin
@gmail.com  

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

St. Motorcycle 
Support 

Pastoor van Dunstraat 
11 
 Goirle 
Tel. 0135344309 
0651861585 
 
Taxandriaweg 13 
5142PA Waalwijk 

www.motorcyclesuppo
rt.nl 

Werkplekken voor mensen 
met NAH. Doel samenwerken 
van elkaar leren en daar waar 
nodig bewust alleen werken. 

 
 
Begeleiding groep/dagbesteding NAH Regio Midden Brabant           
Vanuit de thuissituatie  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK afhankelijk van inkomen)  

Zorgatelier  
“Buiten” 
 

Buitenman 3   
Lage Mierde  
Tel 013 5055058 
 

www.buiten.org  
  

Creatieve dagbesteding 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  
Baerdijk 43  
5061 GG oisterwijk  
Tel 0620664189 
Tel 0651328803 
 

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

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  

mailto:zorgatelierdebinnetuin@gmail.com
mailto:zorgatelierdebinnetuin@gmail.com
http://www.buiten.org/
http://www.buiten.org/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
http://www.zorgatelierdepolder.nl/
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/
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Zorgboerderij  
“Op d’n Boslust”  

Boslust 20 Alphen  
Tel 0135340519 

www.opdnboslust.nl  
  

NAH en jonge mensen met 
dementie  
 

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 

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

Arendse health club, 
Mulitfit Tilburg 

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

Mensen met NAH ontvangen 
deskundige begeleiding bij 
sport 

Stichting stadstuinen 
Térésia 

Thérésiastraat 15a 
Tilburg 

www.stadstuinenthere
sia.nl 

Niet alleen NAH ook creatief 

Raakveld Duvelhok  Geefhuishof 71 
Tilburg 

www.raakveld.nl Niet alleen NAH ook creatief 

Zorgboerderij 
“ Ons Erf “ 
 

Kuil 31  
Udenhout  
Tel 0628654396 
 

www.boerderijonserf.n
l  
  

Dagbesteding voor 
senioren/ouderen  

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

bijdrage CAK afhankelijk van inkomen)  

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 
dagverz. Voor Indische en  
Molukse ouderen.  

http://www.opdnboslust.nl/
http://www.opdnboslust.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.thebe.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.dewever.nl/
http://www.dewever.nl/
http://www.schakelring.nl/
http://www.schakelring.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 
3  
013 4644100 
 
Werken met 
buurtteams, men 
werkt vanuit 
zorgcentra’s of 
steunpunten in de 
wijk. 
 

www.dewever.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Thuiszorg het Laar Gen. 
Winkelmanstraat 
175 
5025XG Tilburg 
Tel. 0134657809 

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

Thuiszorg Happy 
Nurse 

Groenstraat 139 C 
5021LL Tilburg 
Tel. 0631582129 
0652351434 
0138897541 

wijkteam.tilburg@happynurse.nl Persoonlijke verzorging, 
behandeling thuis, 
nachtzorg, verpleging. 
Begeleiding vanuit de 
Wmo. 

Kleur je zorg  www.kleurjezorg.nl Begeleiding en 
dagbesteding voor 
ouderen. 
PGB. 

 
 

http://www.thebe.nl/
http://www.dewever.nl/
mailto:lieverthuis@dewever.nl
http://www.actiefzorg.nl/
http://www.ayathuiszorg.nl/
http://www.kleur/
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Huishoudelijke hulp  
(Indicatie gemeente/ WMO met PGB of in ZIN. Eigen bijdrage CAK afhankelijk van inkomen)  

 

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  

 

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.regiotaximidde
nbrabant.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 website  
  

 

 

 

http://www.tzorg.nl/
http://www.actiefzorg.nl/
http://www.acteonthuiszorg.nl/
http://www.ovbegeleiders/
http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/
http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/
http://www.valys.nl/
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Logeren en/of tijdelijk verblijf/ ontlasting mantelzorger 
( zorgverzekeraar of WMO of WLZ ) 
 

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 
enz  
 

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  
Tel 0800 3393837  
  

www.dewever.nl  Tijdelijk niet zelfstandig 
kunnen wonen bv voor 
herstel na ontslag ziekenhuis, 
maar ook om de mantelzorger 
te ontlasten.    

Siza  
 

Mahlerstraat 391 
5011ME Tilburg  
088 3780381  

www.siza.nl 
 

Logeerfunctie in een  
woonvorm met 24 uurs zorg 
voor mensen met een 
lichamelijke beperking/NAH  

 

Wonen NAH :  
( WLZ indicatie/ behandeling)  

 

Siza  
Trainingshuis NAH   
 

De Schans 123 
5011 EN Tilburg  
088 3780005  

www.siza.nl  
NAH woonvoorziening 
Tilburg  

Kleinschalige Intensief 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  
 
 
 
 
 

Locatie  
Mahlerstraat 
391 
5011ME Tilburg  
0883780381 
 
 
 

www.siza.nl  
Mahlerstraat  
 
 
 
 
 

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 

http://www.dewever.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.siza.nl/
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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  
 

 
Verdiplein 
 
 
 
 
 
 
St Willebrordstraat  
 
 
 
 
 
 
 
Prins Willem 
Alexanderhof  

 

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.  

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 

Gen. 
Winkelmanstraat 
175 
5025XG Tilburg 
Tel. 0134657700 

www.hetlaar.nl Zorgorganisatie doelgroep ouderen, 
breed pakket aan diensten, 
woonarrangement, thuiszorg, 
verzorging en verpleeghuiszorg. 

Prisma  
 
 
 

Diverse locaties 
Voor informatie 
en advies 088 
770200  

www.prismanet.nl  Zorgorganisatie voor alle leeftijden 
met alle soorten beperkingen. 
Dagbesteding, wonen, begeleiding 
en ondersteuning. 

Thebe  Diverse locaties.  
Bergstraat 6 

www.thebe.nl  Zorgorganisatie in Midden-Brabant. 
Biedt deskundige zorg en 

http://www.dewever.nl/
http://www.schakelring.nl/
http://www.maasduinenzorg.nl/
http://www.prismanet.nl/
http://www.thebe.nl/
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5051HC Goirle. 
Voor informatie 
bureau 
zorgadvies 088 
1178920 

begeleiding aan mensen met een 
beperking en/of NAH. 

RIBW  
 
 
 
 

Voor advies en 
informatie 013 
5336646  

www.ribwbrabant.nl 
 

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

SVZ    

Vivent 
Mariaoord 

Vliertwijksestraat 
369  
5244NJ Rosmalen 
Tel.088 1637000 

info@vivent.nl 
contactpersoon Loes 
Zwartjes 

Bieden voor mensen met NAH 
zelfstandig wonen op afdeling het 
Ven. Op afdeling Sprockelbosch 
verpleeghuiszorg voor mensen met 
NAH. 

Website van verenigingen 
 
www.verdermethersenletsel.nl 
www.hersenstichting.nl 
www.hersenletsel.nl  
www.wehelpen.nl  
www.gebrokenbrein.nl (website voor mensen met NAH) 

 

http://www.ribwbrabant.nl/
mailto:info@vivent.nl
http://www.verdermethersenletsel.nl/
http://www.hersenstichting.nl/
http://www.hersenletsel.nl/
http://www.wehelpen.nl/
http://www.gebrokenbrein.nl/

