Aanmelding, dit mag je niet missen……………….

‘GEPRIKKELD BREIN’
De patiëntenvereniging hersenletsel.nl afdeling Limburg (www.hersenletsel.nl ) organiseert
op woensdag 19 oktober in Swalmen (gemeente Roermond) een dag over interessante en
recente ontwikkelingen op het gebied van hersenletsel.

Voor wie?


Voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie / direct
betrokkenen.



Voor professionals die werken voor mensen met een NAH en hun familie of met de
zorg/ indicatie voor mensen met een NAH te maken hebben.

Waarom?
In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een
hersenziekte of een vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van
bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat
aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Net als de patiënten,
ondervindt de familie ook vaak allerlei problemen.
Naar schatting leven in Nederland 650.000 mensen met de gevolgen van hersenletsel. Vrijwel
iedereen krijgt ooit in zijn leven met een hersenaandoening te maken en velen weten niet
welke mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van NAH plaatsvinden. De
patiëntenvereniging hersenletsel.nl in Limburg wil juist daarom kennis en informatie over
NAH onder de aandacht brengen.

Wat kun je verwachten?
Het ochtendprogramma is bedoeld voor mensen met NAH en hun familie / direct
betrokkenen







Ontvangst
Inleiding door de voorzitter van Hersenletsel.nl Limburg
NAH workshops
Pauze
NAH workshops
Gezamenlijke afronding ochtendprogramma

Onderstaande workshops worden onder voorbehoud aangeboden:
1. Workshop breincafé / breintrein
2. Workshop Hersenz (SGL)

09.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.15 uur
11.15 tot 11.30 uur
11.30 tot 12.15 uur
12.15 tot 12.30 uur

3. Workshop Reflecteren, compenseren en accepteren bij laat revalideren na een
NAH(Adelante Revalidatie)
4. Workshop Klankbordgroep NAH (een persoonlijk verhaal van iemand met NAH)
5. Workshop Ronnie Gardiner Methode (SGL)
6. Workshop Mantelzorg
7. Workshop NAH en WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) – WLZ (wet
langdurige zorg)
8. Workshop NAH en arbeid (Effectyf)

Aansluitend zijn er van 12.30 tot 13.30 uur stands te bezoeken van activiteiten
die de patiëntenverenigingen op het gebied van hersenletsel aanbieden. Deze
informatiemarkt is zowel voor de deelnemers van het ochtend en het
middagprogramma bedoeld.
Het middagprogramma is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben
met mensen met een NAH en hun familie.






Ontvangst
(Met de mogelijkheid stands te bezoek van organisaties
die met NAH te maken hebben.)
Inleiding door Caroline van Heugten, Iedereen is anders:
de invloed van persoonlijke factoren na hersenletsel
NAH workshops
NAH workshops
Gezamenlijke afronding en de mogelijkheid om na te praten

13.00 tot 13.30 uur

13.30 tot 14.15 uur
14.20 tot 15.00 uur
15.05 tot 15.45 uur
15.45 tot 16.30 uur

Onderstaande workshops worden onder voorbehoud aangeboden:
1. Workshop NAH en arbeid (Effectyf)
2. Workshop Coördinator Hersenletselteam Limburg (M.Schoonenberg)
3. Workshop NAH en letselschade (Van Dort letselschade)
4. Workshop Brainstars voor ouders van kinderen met NAH (Novizorg)
5. Workshop NAH en WMO,wet maatschappelijke ondersteuning – WLZ ,wet
langdurige zorg ( Huis voor de zorg)
6. Workshop Hersenz (SGL)
7. Workshop Hersenletsel Advies Team (Adelante)
8. Workshop breincafé / breintrein / breinact lotgenotencontact
9. Workshop Ronnie Gardiner Methode (SGL)
U kunt zich via het aanmeldformulier opgeven voor deze dag.
Kosten: Geen, maar ….
word a.u.b. lid van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl als u dit nog niet bent.
http://www.hersenletsel.nl/inschrijven/
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