Aanmelding : ‘GEPRIKKELD BREIN’ (middagprogramma)
Woensdag 19 oktober 2016
Locatie: Activiteitencentrum Swalmen
Inleiding door Caroline van Heugten, Iedereen is anders:
de invloed van persoonlijke factoren na hersenletsel
De ernst van het hersenletsel wordt vaak als maat genomen voor de prognose van de
patiënt. Echter, sommige getroffenen met ernstig letsel komen weer heel goed op hun
pootjes terecht, terwijl sommige getroffenen met licht letsel vastlopen en hun leven van
voor het letsel niet goed meer kunnen oppakken. Uit recent onderzoek blijkt dat de lange
termijn uitkomsten na een hersenletsel, zoals subjectieve klachten, maatschappelijke
participatie en kwaliteit van leven, niet alleen bepaald worden door de ernst van het letsel.
Persoonlijke factoren blijken daarbij een grotere rol te spelen. Bij persoonlijke factoren
kan gedacht worden aan persoonlijkheidskenmerken zoals optimisme/pessimisme of
introvert/extravert, maar ook aan coping stijlen en de mate van zelfeffectiviteit. Een
belangrijke vraag die daaruit voortkomt is of deze persoonlijke factoren kunnen worden
veranderd zodat ze een gunstige invloed op de uitkomst na letsel hebben. In deze
presentatie worden de resultaten van recent onderzoek gepresenteerd en mogelijke
oplossingen geschetst.
Workshops voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met
een NAH en hun familie.
Zet een kruisje bij de 2 workshops die u bij voorkeur wilt bijwonen. (per persoon 1
formulier)
1. Workshop NAH en arbeid (Effectyf)
“met mij is niets aan de hand” , “het systeem is veranderd en het lukt me niet om me
dat eigen te maken” , “het lukt me niet om meer dan 4 uren te werken” , “ik ben al een
jaar ziek wat nu?” “Ik moet een 2e spoortraject starten en het lukt me niet eens om
mijn eigen werk te doen”
In deze workshop maakt u kort kennis met Wet Verbetering Poortwachter. De
knelpunten de kansen en krijgt u tips en adviezen over werkhervatting in de praktijk.
2. Workshop Coördinator Hersenletselteam Limburg M.Schoonenberg
In Nederland zijn 17 regionale coördinatiepunten / hersenletselteams voor advies en
informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel. De naamvoering in de verschillende
regio’s varieert; de taken van de hersenletselteams zijn hetzelfde.
De coördinatiepunten / hersenletselteams hebben als taak advies en informatie te
geven aan:
•Mensen met hersenletsel
•Familieleden of andere betrokkenen

•Behandelaars, begeleiders of andere hulpverleners
3. Workshop NAH en letselschade (Van Dort letselschade)
Een bijzondere vorm van letselschade is NAH. Bijzonder vanwege de aard en vaak
ingrijpende gevolgen van NAH die er veelal toe leiden dat de schade evident is. Maar
ook vanwege de niet steeds zichtbare of objectiveerbare gevolgen, die het moeilijk
maken de schade en zijn omvang aannemelijk te maken. Letselschade vergt
specialistische kennis om haar gevolgen op correcte wijze in kaart te brengen en een
adequate schadevergoeding te realiseren. Bij NAH geldt dat des te meer. In mijn
workshop zal ik hier nader op ingaan aan de hand van enkele voorbeelden en
‘highlights’ uit de praktijk.
4. Workshop Brainstars voor ouders van kinderen met NAH (Novizorg)
Workshop over kinderen met NAH en de methodiek Brainstars die toegepast wordt
binnen het gezin en omheen liggend netwerk.
5. Workshop NAH en WMO, wet maatschappelijke ondersteuning – WLZ,wet
langdurige zorg ( Huis voor de zorg)
Uitdagingen in het huidige wetgevingsstelsel.
6. Workshop Hersenz (SGL)
Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel in de chronische
fase, zowel in groepsbehandeling als behandeling thuis, zowel cognitief als fysiek.
Ervaar d.m.v. deze workshop wat Hersenz voor u als verwijzer, voor uw cliënten kan
betekenen. Leer uw leven weer op te pakken, na herstel/ revalidatieperiode.
7. Workshop Hersenletsel Advies Team (Adelante)
Maar al te vaak komt het voor dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ook na
revalidatie, pas later nieuwe gevolgen daarvan ondervinden. Heeft u
concentratieproblemen? Loopt u vast in uw werk of uw relatie? Bent u moe of
emotioneel en weet u niet waarom? Als u in het verleden hersenletsel heeft gehad dan
zouden uw klachten best weleens daarmee verband kunnen houden. Het Hersenletsel
Adviesteam kan kijken of dat het geval is.
8. Workshop breincafé / breintrein
Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionals en overige
geïnteresseerden.
9. Workshop Ronnie Gardiner Methode (SGL)
De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer
Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode
te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en
motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om
in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH,
Parkinson, MS en dementie).

SGL heeft 12 begeleiders opgeleid tot RGM practitioner. Op elk activiteitencentrum
wordt RGM sinds kort als training aangeboden.
Wil jij ook kennis maken met deze bijzondere methode? Sluit dan aan bij deze
workshop.
Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur maar kunnen dit niet
garanderen. Er is plaats voor 100 deelnemers.
Naam:
Organisatie:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:

Graag aankruisen wat van toepassing.
-Lid van hersenletsel.nl
-Geen lid van hersenletsel.nl
-Wil lid worden van hersenletsel.nl
- Ik wil me inzetten voor hersenletsel.nl afdeling Limburg
Aanmelden per mail: hersenletselregiolimburg@gmail.com
Na aanmelding ontvangt u begin oktober een bevestigingsmail.
Wij zien u graag.

