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Café Brein:
‘Communicatie met behulp van apps en
tablets voor mensen met NAH’

Maandag 14 september organiseert Café Brein een ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Het onderwerp is ‘communicatie met behulp van apps en tablets voor mensen met
NAH’.

Dit keer geen ‘klassiek’ interview zoals u van ons gewend bent, maar een moderne
presentatie door middel van het gebruik van apps. De presentatie wordt verzorgd
door Tilly van Bussel, activiteitenbegeleidster bij het Afasiecentrum van de Archipel
in Eindhoven.
Inzet van e –health voor mensen met NAH
In de huidige tijd kan er veel meer gebruik gemaakt worden van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van wat men e – health noemt. Dit zijn digitale
ontwikkelingen in de zorg voor mensen met NAH en hun naasten.
Samen met cliënten van het afasiecentrum heeft Tilly van Bussel zich verdiept in
hoe de communicatie met NAH, en mensen met afasie in het bijzonder,
vergemakkelijkt kan worden door het gebruik van apps.

Tijdens deze avond zullen deze apps gepresenteerd worden en dit gaat verder dan
alleen afasie.
In het interactieve gedeelte na de pauze is er ruimte voor discussie en vragen.
Ook geeft Tilly advies en tips over apps en hoe deze te installeren op de tablet.
Mocht u in het bezit zijn van een tablet, dan adviseren wij u de tablet mee te
nemen.
Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers
en andere betrokkenen. Op deze avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u
hersenletsel of bent u partner, familielid of gewoon belangstellende, dan bent u van harte
welkom in Café Brein Helmond.
Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.30 uurplaats in lunchroom De Keyser aan de
Torenstraat 17 in Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Lunchroom de Keyser T 0492 590609

