
Behandel-
praktijk 
Topaz

Waarom kiezen voor  
Behandelpraktijk Topaz?  
Topaz is in de regio Leiden en de Bollenstreek een 
van de meest ervaren aanbieders van zorg en 
behandeling aan ouderen en chronisch zieken. 
Vaak spelen er meerdere gezondheidsproblemen 
tegelijkertijd. Binnen Behandelpraktijk Topaz 
werken behandelaren met uiteenlopende 
specialismen nauw samen. Daardoor zien wij snel 
of u ook baat kunt hebben bij een andere therapie 
en kunnen we behandelingen op elkaar 
afstemmen en slim organiseren. Bijvoorbeeld door 
afspraken na elkaar te plannen. Wel zo prettig 
voor u. 
 
Altijd in de buurt 
Onze behandelaren werken vanuit behandel- 
locaties in Katwijk, Leiden, Noordwijkerhout en 
Voorschoten. Kunt u niet naar onze locatie 
komen? Dan komt de behandelaar bij u thuis.

Vergoeding 
De meeste behandelingen worden vergoed 
vanuit de zorgverzekering. Wel is in sommige 
gevallen uw eigen risico van toepassing en 
vaak is een verwijzing van een (huis)arts 
nodig. Controleer de voorwaarden bij uw 
zorgverzekeraar. 
 
Voor wie 
Behandelpraktijk Topaz is er voor ouderen en 
chronisch zieken die zelfstandig of in een 
aanleunwoning wonen in de regio Leiden en 
de Bollenstreek.

Aanmelden of  
meer informatie? 
Woont u zelfstandig en wilt u behandeling 
via Behandelpraktijk Topaz, dan kunt u  
(op werkdagen) contact met ons opnemen: 
T: 088 921 3000 
E: behandelpraktijk@topaz.nl 
I: www.topaz.nl/behandelpraktijk 
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Ook als uw gezondheid achteruitgaat, 
wilt u zo zelfstandig mogelijk blijven en 
uw leven leiden zoals u wilt. 
Behandelpraktijk Topaz kan u hierbij 
helpen. We gaan uit van wat u nog zelf 
kunt én wat voor u belangrijk is voor een 
goede kwaliteit van leven. Niet alleen uw 
lichamelijke en mentale conditie, maar 
ook zingeving, kunnen genieten van het 
leven, goed contact met andere mensen, 
meedoen en voor u zelf kunnen zorgen, 
spelen een rol. De expertises van onze 
behandelaren omvatten al deze 
leefgebieden. U krijgt een behandelplan 
op maat, afgestemd op uw doelen, 
mogelijkheden en wensen. Onze 
behandelaren werken nauw samen met 
elkaar, uw (huis)arts en zo nodig met 
andere behandelaren, casemanagers, 
wijkverpleegkundigen en medewerkers 
van ontmoetingscentra. 

· Bewegingsagoog  Advies en begeleiding bij 
beweging en een actieve leefstijl. Om weer vitaal 
te worden, lichamelijk én mentaal. 

 · Diëtist  Voedingsadvies en dieetbegeleiding voor 
de juiste voeding, passend bij de aandoening, 
eventuele behandeling én persoonlijke voor-
keuren. Voor het bevorderen van het herstel, 
verhogen van de weerstand, verminderen van 
(chronische) klachten of onbedoeld 
gewichtsverlies. 

 · Ergotherapeut  Advies en begeleiding bij 
dagelijkse activiteiten. Bij problemen met 
dagelijkse handelingen en advies over 
hulpmiddelen of woningaanpassing. 

 · Fysiotherapeut   Behandeling van houdings-  
en bewegingsklachten, problemen met lopen, 
vallen/angst om te vallen of herstel na een 
operatie of ziekenhuisopname.  

 · Geestelijk verzorger  Begeleiding en 
ondersteuning door gesprekken bij levensvragen 
die ontstaan bij ingrijpende gebeurtenissen of 
een ander levensvooruitzicht. 

 

· Logopedist  Behandeling van problemen op 
gebied van taal, spraak, adem, stem, slikken of 
communicatie. 

 ·Multidisciplinaire screening  Onderzoek en 
advies door team van behandelaren met diverse 
specialisaties. Bij de ziekte van Parkinson, 
parkinsonisme of bij valrisico.  

 ·Muziektherapeut  Behandeling van emotionele 
en sociale problemen met behulp van muziek.  

 · Psycholoog  Diagnostiek en behandeling van 
psychische, emotionele of cognitieve klachten. 
Bijvoorbeeld als u zich somber, angstig of 
onzeker voelt. Of als u of uw naasten vragen 
hebben over het geheugen of veranderd gedrag. 

 · Specialist Ouderengeneeskunde (arts) 
Advies over: behandeling passend bij de levens-
fase, zorg, opname/indicatie. Bij vragen als:  
Zijn er stemmings- of gedragsproblemen?  
Is thuis wonen nog wel veilig? Vormt vallen een 
risico? Zijn er vermoedens van dementie?  
Past de medicatie nog bij de situatie? 

 
 

Behandel- 
praktijk  
Topaz Wat kunnen wij  

voor u betekenen?
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