
Elk verhaal telt
In Elver klinkt door: ‘elk verhaal‘. Dat is waar  

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is uniek. 

Bij ons gaat het om de verhalen van cliënten  

en hun ouders, medewerkers en vrijwilligers. 

Verhalen over verdriet en geluk. Over verder 

komen, groeien of simpelweg genieten van  

een glimlach. 

Bij Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbondenheid. Vanuit de visie 

dat we de beste zorg willen realiseren, betrek-

ken we cliënten en hun familie intensief bij de 

hulp en ondersteuning. We stellen cliënten in 

staat zo veel mogelijk zelf keuzes te maken  

en de regie te houden over hun eigen leven.  

Onze medewerkers maken deel uit van zelf-

standige teams en kunnen de zorg zo optimaal 

afstemmen op persoonlijke wensen en situaties. 

Gewoon bijzonder
Bij Elver begeleiden en behandelen we bijna 

700 mensen met een lichte tot zeer ernstige 

verstandelijke beperking. Bij Elver, maar ook 

gewoon thuis of op school. Soms voor altijd, 

soms tijdelijk als het even niet meer gaat.  

Geduldig en creatief zoeken onze specialisten 

naar kansen binnen beperkingen. We kennen  

de complexe problemen maar ook de mogelijk-

heden van mensen met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking als geen 

ander. Onze specialisten werken interdisciplinair 

en gaan vaak een stap verder. Omdat we ervan 

overtuigd zijn dat zelfs het kleinste detail een 

wereld van verschil kan maken. Zeker als je 

afhankelijk bent van anderen. Dat vinden wij 

heel gewoon, maar het resultaat is altijd 

bijzonder.

WORKSHOPS EN CURSUSSEN

Onze kennis en ervaring delen we graag 

met u. Daarom geven we workshops en 

cursussen die u helpen in de opvoeding  

en begeleiding van uw kind of familielid.  

U krijgt praktische tips en advies op maat:  

we stemmen de inhoud daarbij zo veel 

mogelijk af op wat u nodig heeft.

Een paar voorbeelden:

•  Autisme, wat is het en hoe ga je er  

mee om?

•  Communiceren met mensen met een 

beperking

•  Tiltechnieken

•  Sensorische Informatieverwerking (SI)

therapie, ervaar het zelf!

•  Ouder worden met een verstandelijke 

beperking

•  Weerbaarheidstraining

”Zelfs het kleinste 
detail kan een wereld 
van verschil maken“

Over Elver



Een afspraak afzeggen of wijzigen?
Een afspraak veranderen of afzeggen kan 

uitsluitend telefonisch via 0314 69 69 99. 

We bespreken dan graag met u wanneer 

u wel kunt komen. 

Hebt u vragen?
Wilt u het team van het Elver Behandelcentrum 

om advies vragen of wilt u meer informatie? 

Bel of mail ons gerust. 

Hoe meldt u zich aan?
Voor een behandeling bij het Elver Behandel-

centrum hebt u meestal een verwijzing nodig 

van de huisarts of medisch specialist. Wilt 

u weten wat de voorwaarden zijn om voor 

de specialistische zorg van Elver in aanmerking 

te komen? Onze medewerkers vertellen u er 

graag meer over.

Wat zijn de kosten?
In welke mate behandelingen worden vergoed, 

hangt af van uw specifi eke zorgvraag en 

persoonlijke situatie. We zoeken dit graag 

samen met u uit.

CONTACT MET HET 
BEHANDELCENTRUM

Telefoon: 0314 69 69 99 

E-mail: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoek: Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl

Post: Elver Behandelcentrum, postbus 3, 7030 AA Wehl

Praktische informatie
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Behandeling en begeleiding voor mensen 
met een verstandelijke beperking 



Van licht tot complex
In het Elver Behandelcentrum komen alle 

kennis en ervaring van Elver samen. U vindt 

er Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 

gedragskundigen, paramedici en andere 

therapeuten. Ze bieden gespecialiseerde 

medische zorg, behandeling en begeleiding 

aan mensen met een lichte tot zeer ernstige 

verstandelijke beperking, van jong tot oud.  

DE ARTS VERSTANDELIJK
GEHANDICAPTEN (AVG)

Verstandelijk beperkte mensen uiten hun 

gezondheidsproblemen anders, hebben 

vaak meerdere gezondheidsproblemen 

tegelijk, of hebben een bijzonder syn-

droom met daarbij specifi eke medische 

problemen. De AVG is gespecialiseerd 

in het omgaan met mensen met een 

verstandelijke beperking en heeft veel 

ervaring met specifi eke gezondheids-

kwesties die daarbij komen kijken. De arts 

biedt medische zorg en geeft advies over 

behan deling en begeleiding, maar heeft 

ook een coördinerende rol als er meerdere 

behandelaars betrokken zijn. De AVG werkt 

nauw samen met andere behandelaars 

 binnen en buiten Elver.

Meer informatie? 
Bel: 0314 69 69 99 of mail: 
behandelcentrum@elver.nl

Een verstandelijke beperking kan samengaan met 
problemen op het gebied van gezondheid en gedrag. 
Zoekt u deskundige hulp of hebt u vragen over de 
dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking? Wilt u meer informatie of wilt u iemand 
aanmelden voor behandeling of verder onderzoek? 
Dan staan de specialisten van het Elver Behandel centrum 
voor u klaar. Ook als uw kind of familielid thuis woont of 
in een andere instelling, kunt u op ons rekenen. 

Alle specialisten
onder één dak



CENTRUM VOOR BIJZONDERE TAND-
HEELKUNDE (CBT)

Het Centrum voor Bijzondere Tand-

heelkunde is onderdeel van het Elver 

Behandelcentrum. Dit centrum is er 

speciaal voor mensen die niet in een 

gewone tandartspraktijk behandeld 

kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat 

ze een verstandelijke of lichamelijke 

 beperking hebben. Ook kinderen en 

volwas senen zonder beperking die bang 

zijn voor de tandarts kunnen er terecht. 

In onze praktijk draait alles om zorg op 

maat, rust, vertrouwen en transparantie. 

Samen kijken we hoe we het onderzoek 

en de behan deling op de beste manier 

kunnen laten verlopen en hoe we het gebit 

gezond maken en houden. Elke afspraak 

nemen we daarvoor uitgebreid de tijd.

Samenwerken in speciale teams
Samen met u als ouder, familielid of verwant 

zoeken onze specialisten naar de beste oplos-

sing. Daarbij werken we, afhankelijk van de 

zorgvraag, samen in speciale teams. Bijvoor-

beeld voor pijn, eten of Sensorische Informatie-

verwerking (SI). In nauw overleg met verwijzers, 

zoals huisartsen en kinderartsen, stemmen we 

behandelingen af.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Het Elver Behandelcentrum biedt behandeling 

en begeleiding. U kunt bij ons onder andere 

terecht voor:

•  Medische zorg, begeleiding en advies

• Onderzoek naar en oplossingen voor 

ingewikkelde gezondheidsproblemen

• Onderzoek naar en oplossingen voor 

ingewikkelde problemen met gedrag

• Inzicht krijgen in het niveau van ontwikkeling 

van uw kind of familielid

• Vragen over wat uw kind of familielid kan 

begrijpen en leren

• Behandeling door de tandarts van het 

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

• Therapie door een van onze therapeuten

• Workshops en cursussen die u helpen in de 

opvoeding en begeleiding van uw kind of 

familielid



Onze behandelingen op een rij

De specialisten van het Elver Behandelcentrum bieden medische 
zorg, begeleiding en advies. In het centrum kunt u terecht voor 
allerlei soorten behandelingen. Een overzicht. 

Medisch team 
Het medisch team streeft naar de 

best mogelijke ge  zond heid van uw 

kind of familielid. Het team helpt bij 

problemen met de gezondheid en 

gebruik van medicijnen. Het team 

geeft ook advies over het voorkomen 

van gezondheids problemen, bijvoor-

beeld over bewegen, voeding en 

gewicht. 

Fysiotherapie 
Heeft uw kind of familielid problemen 

met bewegen of goed zitten? Onze 

fysiotherapeuten kunnen helpen. Met 

gerichte behandeling, oefeningen en 

speciale hulpmiddelen pakken ze de 

pro blemen aan, waardoor ze weer 

beter bewegen en mee kunnen doen 

met activiteiten.

Ergotherapie 
Als dagelijkse activiteiten als wassen, 

eten, spelen of aankleden moeilijk 

gaan, biedt ergotherapie uitkomst. 

Oefeningen, speciale hulpmiddelen 

en aanpas singen aan de omgeving 

bieden nieuwe mogelijkheden. 

Medisch pedicure 
De medisch pedicure zorgt ervoor 

dat mensen zolang mogelijk goed ter 

been blijven. Ook voor cliënten in 

een rolstoel of die bedlegerig zijn is 

het voorkomen van voetproblemen 

belangrijk. Gerichte behandeling en 

speciale hulpmiddelen bieden de 

juiste ondersteuning.   

Diëtist Verstandelijk 
 Gehandicapten (VG) 
De diëtist VG geeft advies bij voe-

dingsvraagstukken, bijvoorbeeld over 

ingewikkelde diëten, optimale 

voeding of bij problemen als obstipa-

tie en refl ux. Doel is de kwaliteit van 

leven te verbeteren of in stand te 

houden.

Logopedie 

Logopedie helpt bij problemen met 

praten, slikken, horen, begrijpen en 

begrepen worden. Het leert cliënten 

op een veilige en prettige manier te 

proeven, te eten en te drinken. Ook 

helpt het cliënten en hun omgeving 

contact te maken met elkaar.

GZ-psychologen en 
ortho pedagogen 
U wilt dat uw kind of familielid zich 

zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Wilt u laten onderzoeken wat 

iemands ontwikkelmogelijkheden 

zijn, of ervaart u moeilijkheden door 

het gedrag? Onze gedragskundigen 

zoeken met u een oplossing. 

Muziek-, drama-, spel- en 
psychomotorische therapie 
Met muziek-, drama-, spel- en 

psychomoto rische therapie stellen 

we mensen in staat om veilig hun 

eigen energie, verlangens en gevoe-

lens te leren kennen. En wie zichzelf 

begrijpt en vertrouwt, kan beter 

omgaan met andere mensen en 

gebeurtenissen in het leven.

EMDR 
Is uw kind of familielid al enige tijd 

banger, stiller of onrustiger dan u 

gewend bent? EMDR helpt mensen 

om een vervelende of traumatische 

ervaring te verwerken en zich weer 

veilig en prettig te voelen.

Sensorische Informatiever-
werking (SI) 
Sommige mensen met een verstan-

delijke beperking hebben problemen 

met bijvoorbeeld evenwicht en 

bewegen, aanraken en geluiden. Met 

SI leren zij om goed te reageren op 

wat zij horen, zien, ruiken, voelen en 

proeven. Zodat zij bijvoorbeeld beter 

verzorgd kunnen worden bij het 

wassen en tandenpoetsen en zich 

beter kunnen concentreren. 

Maatschappelijk werk 
Als u de zorg hebt over een kind of 

familielid met een verstandelijke 

beperking, kunt u ook zelf aanlopen 

tegen problemen, verdriet of twijfel. 

Kunt u daar hulp bij gebruiken? Dan 

staat onze maatschappelijk werker 

voor u klaar.


