
O n s  Tw e e d e  T h u i s
DE LIEDE

Afasie- en trainingscentrum 

INFORMATIE



Als iemand hersenletsel krijgt door een beroerte, hersenbloeding, 
ziekte of een ongeluk, verandert er van alles.

Deskundige en persoonlijke begeleiding is dan vaak zeer 
welkom. Dat geldt ook bij een lichamelijke beperking.
Ons Tweede Thuis kan ondersteunen op allerlei gebieden.
We kijken samen met de cliënt en de mensen om hen heen 
wat er nodig is. 

Ondersteuning op maat, met als doel om zelf 
de regie te hebben over het leven.

DE LIEDE
Afasie- en trainingscentrum 

Afasie- en trainingscentrum
De Liede is een centrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) en/of een lichamelijke beperking in Haarlem. Met een breed aanbod 
van trainingsactiviteiten en deskundige begeleiders die daarbij ondersteunen. 
Zo zijn er creatieve, fysieke en cognitieve trainingen. Bij de inschrijving en 
intake wordt er een keuze gemaakt uit het aanbod en met de persoonlijk 
begeleider wordt dit regelmatig geëvalueerd. 

Door hersenletsel kan er afasie ontstaan. Dit is een verworven taalstoornis 
die gekenmerkt wordt door problemen met spreken, lezen, schrijven en/of 
het begrijpen van gesproken taal. 

Voor mensen met afasie is er binnen de Liede een erkend 
afasiecentrum. 

Hier wordt in groepsverband geoefend aan individuele doelen. 
De medewerkers worden hierin ondersteund door 2 afasietherapeuten.

Werkwijze en aan persoonlijke doelen
Er wordt gewerkt aan individuele doelen. Deze doelen bepaalt de 
cliënt samen met de persoonlijk begeleider.
Bijvoorbeeld: 

•     Vergroten van zelfstandigheid

•     Vergroten van zelfvertrouwen

•     Ontdekken en ontwikkelen van talenten en van mogelijkheden om 

       mee te doen in de maatschappij

•     Versterken van het netwerk 

•     Behouden of verbeteren van de lichamelijke conditie 

       en fysieke vaardigheden

•     Ontlasten van mantelzorger(s)

•     Een passende en zinvolle dagstructuur

Volledig aangepast
De Liede is volledig aangepast aan rolstoelgebruikers en er zijn 
mogelijkheden om te rusten. 

Er is ook ondersteuning mogelijk bij persoonlijke verzorging. 

De begeleiders zijn deskundig in het ondersteunen van cliënten 
met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke handicap 
of somatische ziekte.
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Meer weten of aanmelden?
We hebben regelmatig ruimte voor nieuwe cliënten.
Neem voor informatie over de mogelijkheden en voorwaarden 
voor deelname contact op met onze afdeling zorgbemiddeling.
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl of 0297 353872
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