
‘Dankzij het afasiecentrum 
durf ik weer te praten’

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het Afasiecentrum worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet 
langdurige zorg). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af 
van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt uw eigen bijdrage. 
Kijk voor meer informatie op www.cak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

Heeft u nog vragen?
Wilt u een rondleiding in het Afasiecentrum in uw regio? Of wilt u meer  
informatie? Onze medewerkers staan van maandag tot en met vrijdag tussen 
8.00 en 17.00 uur klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven. 
Neemt u contact op met:

Zorglijn SVRZ
T: 0900-7879777  E: zorglijn@svrz.nl

Zorgadviseurs Gors
T: 0113-273 333  E: clientenbureau@gors.nl

Afasiecentrum
door het contact met 
lotgenoten voel ik me zekerder05-2015



Wat doet het Afasiecentrum?
In het Afasiecentrum leert u omgaan met de beperking in uw communicatie. 
Een team van logopedisten, afasietherapeut en deskundige begeleiders 
oefent met u en helpt u. We zien dat onze cliënten door de vele oefeningen 
zelfvertrouwen opbouwen. Ze durven zich beter te uiten naar anderen. 
Hierdoor verloopt de communicatie vaak makkelijker.

Voor het eerst naar het Afasiecentrum.
We beginnen in het Afasiecentrum altijd met een kennismakingsgesprek. 

Wij bespreken dan met u wat u nog wilt leren. Wij leggen u uit wat 
het Afasiecentrum voor u kan betekenen en u kunt meedoen met 

één van de groepen. Als deze kennismaking u bevalt, meldt u zich 
aan. Dan stellen we samen een persoonlijk programma voor u 

op waarin uw doelen en wensen beschreven staan. 

Hoe ziet een dag bij ons eruit?
Een dag in het Afasiecentrum begint om 10.00 uur. 

We drinken eerst een kopje koffie of thee. In een 
ontspannen sfeer voeren we gesprekken. 

Daarna doen we verschillende oefeningen gericht 
op communicatie. Tussen 12.00 en 13.00 uur is 

het tijd voor de lunch. Het middagprogramma 
duurt tot 15.00 uur en is meer gericht op 
lezen en schrijven.  

Wat kenmerkt onze behandeling?
   In het Afasiecentrum werken we in groepen. Zo leert u niet alleen  

van onze therapeuten, maar ook van elkaar.
   We organiseren regelmatig projecten. Hierbij kunt u denken aan een 

project rond schilderen, fotografie of het gebruik van de computer.
   Het Afasiecentrum is er ook voor uw familieleden of mantelzorgers.  

Zij kunnen altijd bij ons terecht als zij vragen hebben. 

Waar vindt u ons?
Het Afasiecentrum van SVRZ en Gors heeft twee locaties. 

Activiteitencentrum Oosterschelde
Valckeslotlaan 26
4461 SE Goes 
T: 0113-213 805
afasiecentrum@svrz.nl 

Activiteitencentrum Zeeuwsch-Vlaanderen
Edisonstraat 2
4532 LM in Terneuzen
T: 0115-648 148
afasiecentrumzvl@gors.nl

Wat zijn onze voorwaarden?
Om naar het Afasiecentrum te 
kunnen gaan, heeft u een indicatie 
Behandeling Groep nodig. 
Deze kunt u aanvragen bij het 
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Kijk voor meer 
informatie op www.ciz.nl. 
U kunt ook bellen naar 
088-789 1000. 
 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een niet-aangeboren 
hersenletsel. Afasie is bij iedereen anders. Sommige mensen kunnen 
de taal wel begrijpen, maar hebben moeite om op woorden te komen 
of zinnen te maken. Anderen kunnen vrij goed spreken, maar vinden 
het moeilijk om de taal te begrijpen. Als u afasie heeft, kunt u door 
oefeningen uw communicatie verbeteren. In deze folder leest u hoe 
het Afasiecentrum van SVRZ en Gors u hierbij helpt.


