Persbericht
6 april 2017

Veranderingen in gedrag en
emoties na NAH
Maandag 10 april 2017 organiseert Café Brein de ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het
onderwerp is ‘Veranderingen in gedrag en emoties na NAH’.
Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven.
Datum en tijd: 10 april van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen zijn van harte
welkom. Aanmelden is niet nodig.
Stemmingswisselingen na NAH
Gast van deze avond is Frank Wiendels, sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor NAH
bij GGZ Oost Brabant. Vanuit zijn jarenlange werkervaring met mensen met NAH en hun
directe omgeving vertelt Frank over stemmingswisselingen bij de persoon met NAH en wat
dit kan betekenen voor de naastbetrokkenen.
Veranderingen in gedrag en emoties
Als er door een hersenletsel schade ontstaat in de hersenen, kunnen er veranderingen
optreden in het gedrag en karakter. De persoon met NAH kan zo veranderen dat de
partner en de directe omgeving diegene bijna niet meer herkent. Frank zoemt in op deze
veranderingen in gedrag en het eventuele ontstaan van depressiviteit. Partners van
mensen met NAH geven vaak aan dat deze veranderingen in gedrag en emoties moeilijk
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zijn om mee om te gaan. Tijdens deze avond praten we samen over dit onderwerp dat
voor veel mensen herkenbaar zal zijn.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers
en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten
over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en onzichtbare gevolgen
hebben grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen of samenvattingen van de bijeenkomsten willen
ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via
info@mantelzorgverlicht.nl
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