Persbericht
Eindhoven, 7 maart 2016

Informatiebijeenkomsten Hersenz voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel
Op 22 maart en 9 april organiseren SWZ en Archipel twee informatiebijeenkomsten over Hersenz,
een nieuwe behandelvorm voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische
fase.
Dinsdag 22 maart om 15.30 uur
Zaterdag 9 april om 10.00 uur
Beide bijeenkomsten vinden plaats in Dommelhoef, Parklaan 97, 5613 BC in Eindhoven
Programma
De bijeenkomst start met een plenaire sessie voor zowel cliënten en professionals waarbij wordt
ingegaan op niet-aangeboren hersenletsel en het behandelprogramma Hersenz, en waarin
Jeannette Heijting haar eigen ervaringen over Hersenz deelt. Aansluitend is er de mogelijkheid tot
een een-op-een gesprek met de aanwezige behandelaren van SWZ en Archipel. Voor de professionals
gaan we dieper in op Hersenz en de maatschappelijke businesscase en is er ruimte voor vragen en
casuïstiek bespreking.
Aanmelden kan via http://www.archipelzorggroep.nl/hersenz of telefonisch via 040 - 264 64 64.
Achtergrondinformatie Hersenletsel
Jaarlijks lopen ca. 130.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een
verkeersongeval, een hartstilstand, een ziekte, een hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren
hersenletsel heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn
omgeving. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, kan nu heel anders zijn.
Hersenz
Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met
hersenletsel vaak problemen hebben, zoals fysieke vaardigheden, weinig energie,
geheugenproblemen, karakterveranderingen en overgevoeligheid voor prikkels. De behandeling is
specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen
voor revalidatie. Hersenz kan tegelijkertijd, of in samenwerking met een eerstelijns behandeling
plaatsvinden. Hersenz is er ook voor de partner, kinderen of andere naasten. Na inmiddels twee jaar
ervaring, weten we dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen.
In de regio Eindhoven bieden SWZ en Archipel samen de behandeling van Hersenz aan.

