Informatiebijeenkomsten Hersenz voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel
SWZ en Archipel organiseren ook in 2017 informatiebijeenkomsten over Hersenz, het
behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase.
Zaterdag 1 juli van 10 tot 12 uur.
Locatie: Gagelbosch, Gagelboschplein 200 in Eindhoven.
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via http://www.archipelzorggroep.nl/hersenz .
Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst gaat een van onze behandelaren in op (niet-aangeboren)
hersenletsel en Hersenz en deelt Jeannette Heijting, oud-deelnemer aan Hersenz, haar eigen
ervaringen. Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een één-op-één gesprek
met de aanwezige behandelaren, waardoor er meer op de persoonlijk situatie kan worden ingegaan.
Ook professionals, die meer willen weten over dit behandelprogramma, zijn van harte welkom.
Achtergrondinformatie Hersenletsel
Jaarlijks lopen ca. 140.000 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. Met ruim twee jaar
ervaring, is duidelijk dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen.
In de regio Eindhoven bieden SWZ en Archipel samen de behandeling van Hersenz aan.

Einde persbericht
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Graag bij aankondiging vermelden dat aanmelden dringend gewenst is. Aanmelden kan via
www.archipelzorggroep.nl/hersenz
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
SWZ
Archipel
Rianne Kessels
Saskia van Nieuwland
Adviseur PR & Communicatie
Sr. Adviseur Marketing en Communicatie
tel 0499 471 241
tel 040 265 41 08

Over SWZ
SWZ ondersteunt mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met
als streven om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Bij SWZ kun je
terecht voor behandeling en voor ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dit doen we
in de regio Noord- en Zuidoost Brabant. Jong of oud, iedereen kan bij SWZ terecht. En we zijn er ook
voor je naasten. Je krijgt de hulp die bij jou past zodat jij je leven weer zo goed mogelijk kunt
oppakken. SWZ werkt ook landelijk samen met andere zorgaanbieders die expertise hebben op het
gebied van hersenletsel in het behandeltraject Hersenz, www.hersenz.nl .
Over Archipel
Archipel biedt een combinatie van zorg, welzijn en wonen die onze cliënten in staat stelt hun leven zo
lang mogelijk in te richten op de manier die zij kiezen. We hebben een breed aanbod aan zorgvormen
en zijn specialisten in de zorg voor bijzondere doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen door de
zorg van onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf vertrouwen, maar zijn nooit
op zichzelf aangewezen. Dat is het gevoel van samen.
Tot Archipel behoren Dommelhoef (Centrum voor Revalidatie), Landrijt, Passaat, Eerdbrand,
Zuiderpark met Gagelbosch en Fleuriade, Ekelhof, Kanidas, Nazareth, Akkers, Jo van Dijkhof,
Berkenstaete. Ons werkgebied is Eindhoven en omgeving.
Over Hersenz
Met de behandeling van Hersenz leren u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende
veranderingen in uw leven. U leert uw energie goed te verdelen en handig om te gaan met
bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Ook werken we aan
uw fysieke conditie, zodat u weer vertrouwd raakt met uw lichaam. Voor deze vorm van behandeling
bent u nooit te goed.

