
Lore helpt je om jouw eigen leven te leiden, vooruit 
te kijken en je voor te bereiden op nieuwe stappen in 
iedere levensfase van 0 tot 100 jaar. Dat doen we op 
een deskundige manier, maar ook met inlevings-
vermogen, energie en creativiteit. Bij Lore werkt een 
gedreven team van 120 artsen en behandelaren die 
pas tevreden zijn als jij echt verder komt, zowel op 
persoonlijk als op medisch gebied. 

We onderscheiden ons bij Lore op drie gebieden: 
1. Je voelt je veilig en begrepen
2. Je weet wat er aan de hand is  
3. Je krijgt de best passende behandeling

Neem bijvoorbeeld Kamal van 21 jaar. Hij heeft al 
langere tijd last van slapeloosheid en suïcidale 
gedachte. Hij vindt zijn dagritme niet goed. Samen met 
een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bespreekt 
hij bij hem thuis zijn vroegere ervaringen en angsten 
(trauma). SPV voert een risico inventarisatie uit en 
ze maken samen een plan, waarbij structuur en 
veiligheid geboden worden en stemmen dit af met 
de arts van ORO. De arts en traumabehandelaar van 
ORO stemmen dit vervolgens af met de collega’s van 
de GGZ, zodat vanuit de keten samen de optimale 
behandeling geboden wordt. 

Bij Lore is niets raar en is alles bespreekbaar. Onze artsen 
en behandelaren staan altijd voor je klaar en helpen 
je om de rust en ruimte te vinden om je eigen leven te 
leiden. We zijn er echt voor jou, ook als jouw situatie 
ingewikkeld is. 

Zoals in het voorbeeld van Lisa van 2,5. Haar ouders 
maken zich zorgen om haar omdat ze nog maar weinig 
praat. De goedbedoelde tips van vrienden en familie 
maken haar ouders alleen nog maar onzekerder. Het 
consultatiebureau verwijst Lisa naar Vroegdiagnostiek 
van ORO. Daar onderzoeken de gespecialiseerde 
gedragsdeskundige en een logopediste in nauw overleg 
met ouders of er alleen sprake is van een achterstand 

in de spraak of in de algehele ontwikkeling. Lisa krijgt 
inmiddels specifi eke behandeling en begeleiding om 
haar ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

Lore helpt je graag om te kijken wat er aan de hand is 
en wat jou verder helpt. We zorgen dat je bij ons snel 
terecht kunt: vaak al binnen 2 weken. Het doel is niet om 
een ‘stempel te plakken’, maar om ervoor te zorgen dat 
we voor jouw persoonlijke situatie de beste oplossingen 
vinden. Op een prettige en rustige manier gaan we 
samen op zoek naar de juiste vragen en antwoorden. 

Met elkaar zorgen we dat jij de beste zorg krijgt. 
Onze behandelaren werken nauw samen met elkaar 
en met partners uit de regio zoals ORO, huisartsen en 
het Elkerliek ziekenhuis. We komen naar je toe wanneer 
het voor jou beter is om geholpen te worden in je eigen 
veilige omgeving, maar je bent ook welkom op onze 
eigen locaties. Zo word je niet van het kastje naar de 
muur gestuurd en krijg je precies de behandeling die 
jij nodig hebt. 

Zo kwam Greet (68) op onze poli in het Elkerliek zieken-
huis met het vermoeden dat er sprake was dementie. 
Waar Greet woonde kon men haar niet meer op de juiste 
manier begeleiden en haar familie zat met de handen 
in het haar. Na het overleg met de gedragsdeskundige 
en de Arts Verstandelijk Gehandicapten volgden 
diverse onderzoeken. Aansluitend hebben wij de familie 
geadviseerd over waar een toekomstige woning voor 
Greet aan moet voldoen en welke begeleiding en 
behandeling daar het beste bij past. Ook ondersteunden 
wij de familie in dit traject.

Welkom bij Lore, jouw behandel- en expertisecentrum! 

Ieder mens is uniek, en iedereen heeft zo zijn beperkingen. 
Maar één ding hebben we allemaal gemeen: in iedere levensfase 
hebben we nieuwe dromen en komen we nieuwe uitdagingen tegen. 

vraag het
   dan aan mij

 Wanneer
   zorg om
  specialisme 
   vraagt

Kijk voor meer informatie op: 
www.lorebehandelcentrum.nl 


