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GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Discovery Center Continium – SGL – Advies- en Informatiepunt NAH
Themaweek niet-aangeboren hersenletsel in Continium
Van 28 oktober tot en met 4 november 2012 organiseren SGL, het Advies- en
Informatiepunt niet-aangeboren hersenletsel/hersenletselteam Limburg en
Discovery Center Continium een themaweek over niet-aangeboren hersenletsel.
Doel van deze week is inwoners van Zuid-Limburg inzicht te geven in wat het
betekent om te leven met een niet-aangeboren hersenletsel, ook worden zij
geïnformeerd over het in de provincie beschikbare aanbod aan zorg voor
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
In Nederland krijgen naar schatting ieder jaar 100.000 mensen een hersenletsel.
Oorzaken van een dergelijk niet-aangeboren hersenletsel zijn heel divers. Het kan
bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ernstig ongeval, zuurstoftekort na een hartstilstand,
een hersentumor of een beroerte. Het hersenletsel kan voor de patiënt problemen
opleveren op verschillende gebieden. Soms is sprake van een lichamelijke handicap,
maar veel vaker zijn de gevolgen niet direct zichtbaar en houden mensen er emotionele
of geheugenproblemen aan over. Doordat de oorzaken en gevolgen van hersenletsel zo
divers zijn en ook het aanbod aan voorzieningen en instellingen lastig te overzien is,
dreigen patiënten en familie vaak tussen wal en schip te vallen. Daarom staat tijdens de
week van het niet-aangeboren hersenletsel het aanbod van zorg voor patiënten centraal.
Ook familie en naasten krijgen aandacht.
Het programma van de themaweek niet-aangeboren hersenletsel is als volgt:
Van 28 oktober - 4 november
Tentoonstelling en demonstraties ‘Een dag uit het leven van iemand met
niet-aangeboren hersenletsel’
In de tentoonstelling wordt aan de hand van levensverhalen, beelden, geluid,
werkstukken en hulpmiddelen een beeld gegeven van het dagelijks leven van iemand
met niet-aangeboren hersenletsel. Het schetst niet alleen de problemen waar patiënten
en familie tegenaan lopen, maar laat ook de mogelijkheden zien. Toch verstaanbaar met
spraakproblemen? Wat kan een hulphond betekenen? Hoe blijf je je geheugen prikkelen?
Hoe kun je toch zelfstandig blijven functioneren? Daarnaast tonen cliënten van SGL
tijdens creatieve demonstraties de kunstwerken die zij maken. De demo’s vinden plaats
op 28 oktober, 3 en 4 november en worden begeleid door de Kunstenaarskring Parkstad
en/of het Kunstenaars Collectief Brunssum. Op vrijdag 2 november brengen cliënten van
SGL (ook met spraakproblemen) diverse liedjes ten gehore.
Woensdag 31 oktober
Zorgmarkt ‘Een hersenletsel, en dan?’
Tijdens deze zorgmarkt presenteren een twintigtal zorgaanbieders uit Limburg en een
aantal landelijke organisaties zichzelf door informatiestands, waaronder revalidatieinstellingen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties. Daarnaast presenteren onderzoekers van de Universiteit Maastricht hun
onderzoek op het gebied van hersenletsel en Alzheimer. Er is voldoende ruimte om met
de standhouders in gesprek te gaan en andere bezoekers aan de zorgmarkt te treffen.

Naast deze informatiemarkt zijn er lezingen te volgen die deze middag worden
aangeboden in drie series. De eerste serie lezingen is van 14.00 uur tot 15.00 uur en
betreft ziektebeelden en de gevolgen van hersenletsel, waarbij onder andere prof. dr.
Rudolf Ponds en prof. dr. Caroline van Heugten spreken. Tijdens de tweede serie lezingen
van 15.45 uur tot 16.45 uur wordt een aantal getroffenen en hun familieleden
geïnterviewd om hun ervaringen met u te delen. De interviews worden geleid door Michel
Schoonenberg, coördinator van het Hersenletselteam Limburg. De laatste serie lezingen
van 17.30 uur tot 18.30 uur betreft ontwikkelingen in de zorg, waarbij onder andere prof.
dr. Yasin Temel een presentatie zal verzorgen over deep brain stimulation en dr. Julie
Staals over trombolyse behandeling na een beroerte. De sprekers zijn ook op de
zorgmarkt aanwezig om vragen te beantwoorden.
Donderdag 1 november
Netwerkbijeenkomst voor professionals in de zorg.
Voor diegenen die zich vanuit professioneel oogpunt bezighouden met de zorg aan
mensen met niet-aangeboren hersenletsel vindt op 1 november van 9.30 uur tot 11.30
uur een netwerkbijeenkomst plaats in het Continium. Tijdens deze bijeenkomst wordt
aandacht besteed aan het thema ‘Verbindend Communiceren’ met als specifiek
aandachtspunt het fenomeen micro-expressies. Meer informatie over het programma van
deze ochtend en deelname vindt u via www.sgl.nl.
Project Brain – 2012: a year to brighten up your brain.
Bovenstaande activiteiten vinden plaats in het kader van Project Brain. Het Continium
heeft het jaar 2012 uitgeroepen tot jaar van het brein onder de noemer Project Brain.
Met dit project wil het Continium samen met een groot aantal partners de kennis van het
brein een jaar lang bevorderen. Het project omvat een veelheid aan activiteiten, zoals
tentoonstellingen, workshops, lezingen en demonstraties. Meer informatie over het
project en de activiteiten: www.projectbrain.eu.
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