Heeft iemand in uw omgeving afasie? En heeft u behoefte aan
ondersteuning, begrip en handvatten?

Mantelzorgbijeenkomst en bijzondere fototentoonstelling
Ondersteuning, begrip en handvatten
Als uw partner* afasie krijgt, dan wordt
Wanneer?
u als omgeving daar ook door getroffen.
Op zaterdag 31 oktober,
Ook uw wereld verandert. Uw partner kan
van 10.00 uur tot 14.00 uur
bijvoorbeeld moeilijker praten, begrijpen,
lezen of schrijven. Daarnaast kan er sprake
Waar?
zijn van andere problemen zoals verlamming
SGL Activiteitencentrum Kerkrade,
of geheugenproblematiek. Dit alles heeft
Caspar Sprokelstraat 4
forse gevolgen voor de sociale contacten.
Behalve partner bent u als mantelzorger soms
secretaresse, tolk, chauffeur, verzorgende,
Vragen?
accountant
of kostwinner. Niet alleen in organisatorische zin, maar ook op sociaal gebied kan
account
Neem
op met
je eigen
begeleider
er veelcontact
veranderen.
Mensen
kunnen
het lastig vinden om contact te onderhouden met iemand
die afasie heeft. Bijvoorbeeld omdat deze persoon niets zegt, niet verstaanbaar spreekt of
hen niet begrijpt. Anderen gaan met u praten over uw partner, terwijl uw partner erbij zit.
Zelf toekomen aan ontspanning kan steeds lastiger worden, waardoor u het risico loopt
overbelast te raken.
* Lees bij partner ook andere naasten zoals vader, moeder, broer, zus, buurman, et cetera.
Tijdens deze mantelzorgbijeenkomst willen we in een workshop handvatten bieden voor
de gespreksvoering met personen met communicatieve stoornissen na Niet-Aangeboren
Hersenletsel. Daarnaast zullen we kort toelichten wat het afasiecentrum voor u en uw partner
kan betekenen.
Programma
10.00 – 10.15 uur
Ontvangst met koffie en thee
10.15 – 11.00 uur
Workshop gespreksvoering met personen met
communicatieve stoornisen na Niet-Aangeboren
Hersenletsel
11.00 – 11.15 uur
Pauze
11.15 – 12.00 uur
Workshop gespreksvoering met personen
met communicatieve stoornissen na NietAangeboren Hersenletsel (vervolg)
12.00 – 14.00 uur
Opening en rondgang fototentoonstelling onder
het genot van een kop soep en een broodje.
De foto’s zijn gemaakt door cliënten van het
afasiecentrum.

Alternatief programma voor mensen met afasie
Het is mogelijk om uw partner met afasie mee te nemen naar de mantelzorgbijeenkomst.
Voor deze groep organiseren we een specifieke activiteit. Dit kunt u bij de inschrijving
aangeven.
Inschrijven
Inschrijven voor de mantelzorgbijeenkomst kan tot 26 oktober 2015 via e-mail op
afasiecentrumzuidlimburg@sgl-zorg.nl. Of via 045-5678844. Vermeld bij uw aanmelding uw
naam, het aantal deelnemers voor de mantelzorgbijeenkomst en of uw partner met afasie ook
meekomt. U ontvangt dan een bevestiging van de inschrijving en we begroeten u dan graag
op 31 oktober!

Afasiecentrum Zuid-Limburg
Mensen met afasie kunnen onder professionele begeleiding leren beter te communiceren
en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Deelnemers leren
bijvoorbeeld beter omgaan met hun stoornissen, beperkingen of handicaps.
Iedere deelnemer formuleert zijn eigen leerdoelen. Samen met anderen werkt hij aan
zijn doelen. Hij kan leren van en steunen op lotgenoten om zijn eigen mogelijkheden te
ontdekken en benutten. De groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren.
Binnen het afasiecentrum wordt gewerkt met diverse behandelvormen en activiteiten die
hierop optimaal aansluiten.
Meer informatie over afasie
Voor meer informatie over afasie kunt u terecht bij:
www.sgl-zorg.nl
www.afasiecentrum.nl
www.hersenletsel.nl
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