
Doordachte aanpak
In onze aanpak streven wij ernaar dat u zo veel mogelijk 

zelf blijft doen. Onze behandelaars zijn daarbij uw coach, 

die u behandelen, begeleiden, adviseren en stimuleren. 

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen 

en chronisch zieken. Waar u ons ook voor inschakelt onze 

werkwijze kenmerkt zich door de pijlers van de Posten: 

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig.

 

Doordat onze professionals binnen de Posten al veel 

samenwerken is dit ook eenvoudig voort te zetten buiten 

de Posten. We kennen elkaar en weten hoe we elkaar snel 

en makkelijk kunnen bereiken om zo nodig te overleggen 

of advies te vragen. Een team van 
behandelaars naast u
In de wijk, voor de wijk
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7544 LR Enschede

Telefoon 053 - 4 753 753
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Specialisten die u behandelen, 
adviseren en stimuleren



Een team van behandelaars naast u
Onvermijdelijk komt het moment waarop u merkt dat u 

een dagje ouder wordt. Dingen gaan moeilijker en kosten 

u meer energie. Soms van de ene dag op de andere, soms 

geleidelijk.

Steeds vaker vraagt u (of uw omgeving) zich af: wel of 

geen opname in een verpleeghuis? Een lastige vraag. U 

verlaat immers uw eigen vertrouwde plekje en weet niet 

precies wat u in uw nieuwe omgeving te wachten staat.

Wie kiest voor de zorg van de Posten kan gewoon in eigen 

omgeving blijven wonen en daarbij een beroep doen op 

de professionals van de Posten. U hebt een team van  

specialisten naast u, maar behoudt zelf de regie over uw 

eigen leven.  

U behoudt zelf de regie 
over uw eigen leven.

Professionals die hart voor hun 
cliënten hebben

De behandelaars van de Posten bieden u een laagdrempelig, 

multidisciplinair aanbod van behandeling aan onder andere 

ouderen en chronisch zieken.

•	 	Diëtist

•	 	Ergotherapeut

•	 	(Geriatrisch)	fysiotherapeut

•	 	Logopedist

•	 	Maatschappelijk	werker

•	 	Muziektherapeut

•	 	Medisch	pedicure

•	 	GZ-psycholoog

•	 	Specialist	ouderengeneeskunde	en																																										

Verpleegkundig specialist

Deze disciplines staan zowel individueel als in een team voor 

u klaar.


