Uw vraag aan ASVZ
Heeft u advies nodig over een cliënt of iemand in uw omgeving? Of misschien
een vraag over zaken waar u zelf tegenaan loopt? ASVZ Zorgbemiddeling
helpt u verder. Dit ervaren team adviseert u bij uw vraag en wijst de weg bij
onder meer het aanbod van ASVZ, het aanmelden van cliënten, verwijzingen,
verzekeringen, indicaties en financiering. Voor vragen uit al onze regio’s kunt u
terecht bij onze afdeling Zorgbemiddeling.
Bel 088 - 993 1295
zorgbemiddeling@asvz.nl

Waarom ASVZ?
•
•
•

Behandelingen op maat voor mensen met een verstandelijke beperking
Alles onder één dak: kennis, kunde en ervaring
Grote variatie therapieën en behandelingen

ASVZ
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
T 0184 49 1200
E info@asvz.nl
Meer weten? www.asvz.nl

Voor de juiste diagnose
en behandeling

Mensen
krachtiger
maken

ASVZ is een zorgpartner die diagnostiek, behandeling
en begeleiding op maat biedt voor mensen met een

DE 4 STAPPEN VAN ASVZ:
1.

 SVZ kijkt verder door de vraag achter het probleem in kaart te brengen;
A
wat zijn de oorzaken?

2.

Door middel van diagnostisch onderzoek stelt ASVZ een diagnose.

Dat doen we sinds 1969. ASVZ kan bouwen op een stevig fundament van kennis
en ervaring. Bij ons zijn beperkingen niet per definitie grenzen en dat vormt de
rode draad in alles wat we doen. ASVZ gaat uit van wat iemand met een beperking
wél kan en doet dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën
en relaties. Daarbij houden we rekening met ieders persoonlijke wensen. Op
deze manier maakt ASVZ mensen met een beperking krachtiger, autonomer en
zelfredzamer.

3.

 SVZ adviseert over een behandeling op maat; die kan heel eenvoudig of
A
juist uitgebreid zijn.

4.

De behandelaars van ASVZ gaan aan de slag met de cliënt om zijn klacht
of probleem aan te pakken.

Diagnose bij verstandelijke beperking
Het stellen van de juiste diagnose is een vak apart. Vooral het
diagnosticeren van aandoeningen bij mensen met een verstandelijke
beperking vereist specifieke kennis. ASVZ heeft die kennis in huis en
kent de problematiek, zoals bijvoorbeeld complicaties en erfelijkheid.

Het aanbod van ASVZ
Naast diagnostiek en behandeling biedt ASVZ ondersteuning thuis, dagbesteding
en wonen. Dit houdt onder andere in begeleiding bij het zelfstandig wonen,
gezinsondersteuning, pedagogische gezinsbehandeling, buitenschoolse opvang,
logeren, vakantie- en weekendopvang, dagactiviteiten en begeleiding naar zelfstandig
werken. Daarnaast beschikt ASVZ op tientallen locaties in Midden- en Zuid-Holland
en Brabant over verschillende soorten woonvormen, van meer tot minder beschut.

verstandelijke beperking. We richten ons vooral op wat
iemand wél kan.

‘ASVZ kent de specifieke

Kijk voor het complete aanbod van ASVZ op www.asvz.nl

problematiek bij mensen met
een verstandelijke beperking’
ASVZ zorgt voor de juiste diagnose op het juiste moment. Dat doen we voor
mensen die direct bij ons aankloppen en ter ondersteuning van huisartsen
en hulpverleners bij wie de behandeling vastloopt. Daarbij putten we uit
onze uitgebreide kennis over mensen met een verstandelijke beperking en
over uiteenlopende thema’s, zoals autisme, seksualiteit, angst en depressie,
opvoeding, dementie en syndromen. Met een breed pakket aan behandelaars, is
ASVZ in staat om direct na de diagnose een behandeling aan te bieden.

“De puzzelstukjes vielen op hun plek”
“Tijdens de EMDR-behandeling vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ik dacht bij
ASVZ te komen voor klachten met betrekking tot verlies en rouw, maar ontdekte
samen met de therapeut wat er precies allemaal in de rugzak zat die ik mee
sjouwde. Samen met mijn therapeut werkte ik aan de vervelende lastige ‘beelden’
die mijn leven beïnvloedden. Stapje voor stapje kwam ik achter zaken waarmee ik
ook zelf aan de slag kon gaan. Het resultaat? Ik voel me veel sterker!”
cliënt ASVZ ambulant met terugkerende depressie

