
Dagactiviteiten Afasiecentrum βèta

Het Afasiecentrum biedt behandeling, 
training en begeleiding.

www.zorggroepapeldoorn.nl
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Door wie? 
Behandeling door afasietherapeut, ergotherapeut en/of psycholoog. 
•  De psycholoog begeleidt bij het verwerken van de emotionele gevolgen. 
• De ergotherapeut ondersteunt bij het leren omgaan met de gevolgen van  
 het niet aangeboren hersenletsel.

Dagbesteding en activiteiten door ervaren medewerkers en vrijwilligers.

Waarom?
• Vergroten van zelfstandigheid in de communicatie. 
• Oefenen in groepsverband, leren van elkaar.
• Lotgenotencontact.
• Advies en informatie over afasie.

Wat kunt u verwachten?
• We werken in kleine groepen. 
• De groepen verschillen van niveau en gemeenschappelijk doel. 
• Samenstelling gebeurt op basis van hulpvraag,  indicatie, verschijnselen  
 en ernst van de afasie.



Zelfstandigheid

Wanneer uw zelfstandigheid afneemt, is dat erg 

ingrijpend. Hoe kunt u uw leven aanpassen aan deze 

nieuwe situatie? Behandeling, training en activiteiten 

kunnen helpen. 

Gelijkgestemden ontmoeten

Met iemand praten die hetzelfde meemaakt als u, is erg 

prettig. Hoe gaan anderen om met bepaalde situaties? 

Wat zijn hun ervaringen?

Van betekenis zijn

Wat zijn uw talenten en hoe kunt u deze inzetten om 

uzelf en anderen gelukkig te maken?

Sociale contacten

Door het bezoeken van de dagactiviteiten blijft u in 

contact met anderen. Dit brengt gezelligheid en kleur 

in uw dag en voorkomt dat u zich eenzaam voelt.

Ondersteuning naasten

Heeft u naasten die voor u zorgen? Waar lopen zij 

tegenaan en waar kunnen wij u en uw naasten helpen?  

Ondersteuningsgebieden

Iets voor u?
Dagactiviteiten bezoeken kan met een WMO-indicatie voor begeleiding van 
de Gemeente Apeldoorn, een WLZ-indicatie of een indicatie voor
behandeling voor Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiënten (GZSP). 

Wilt u een rondleiding of aanmelden? 
Neem dan contact op met het zorgservicebureau. 

Zorgservicebureau:
Bel 055 – 549 52 49
Mail zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl

Liever eerst contact met een ervaringsdeskundige die het Afasiecentrum 
al bezoekt?

Bel  055 - 35 79 105 
Mail dbafasiecentrum@zgapeldoorn.nl 

Afasiecentrum helpt bij

• begrijpen 
• lezen 
• spreken 
• schrijven
• geheugenproblematiek
• (vertraagde) informatieverwerking

Voorbeeldgroepen 

• Praten en vertellen
• Lezen en schrijven, 
• Oefenen met ondersteunende 
 communicatie (applicaties op tablet,   
 gespreksboek of gebaren)
• Zingen
• Computergroep
• Schilderatelier


