Informatie- & Adviespunt
Hersenletsel Zuidoost Brabant
Hersenletsel, hoe nu verder?
Na hersenletsel is het vaak noodzakelijk om rekening te houden met het
‘veranderde leven’ en u daaraan aan te passen. Dit brengt diverse vragen
met zich mee.
•H
 et Informatie- & Adviespunt Hersenletsel kan u helpen bij het
beantwoorden van deze vragen.
•S
 amen gaan we op zoek naar de mogelijkheden om oplossingen te
verwezenlijken. Bij voorkeur bij u in de buurt.
•H
 et Informatie- & Adviespunt werkt samen met het Hersenletsel Team,
een team van deskundigen op het gebied van niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
•S
 oms heeft u vooral behoefte aan lotgenotencontact. In de regio is een
actieve groep getrainde ervaringsdeskundigen met NAH. Zij kunnen ingezet
worden voor bijvoorbeeld persoonlijke adviezen en ondersteuning.
•E
 r zijn ook mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten van Café Brein. Een trefpunt waar tijdens elke bijeenkomst een
onderwerp centraal staat in een gezellige en ontspannen sfeer.
•O
 p onze website vindt u meer informatie over NAH. Daar is ondermeer
het zorgaanbod in de regio te vinden, maar ook bredere informatie over
bijvoorbeeld cursussen en workshops. U kunt zich via de website
inschrijven voor onze nieuwsbrief.
•O
 nze evenementen treft u ook aan op de facebookpagina van het
NAH Netwerk Zuidoost Brabant.

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

T: 088-6330999 | E: informatie@nahzobrabant.nl | W: www.nahzobrabant.nl |
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Advies - Informatie Voorlichting

Functionele behandeling
- Begeleiding - Welzijn

(Arbeids-)reïntegratie

Analysegesprek
Screening - anamnese vraagverheldering

- Vrijwilligerswerk
- Betaald werk
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Informele hulp
-

ervaringsdeskundigheid
lotgenotencontact
wijkactiviteiten
mantelzorgactiviteiten

Mate van betaalde participatie

Acute fase

spoedeisende zorg en korte
ziekenhuisopname

Mate van betaalde professionele hulp

Hulpadvisering en uitzetten hulptraject

Toeleiden naar formele en informele hulp en ondersteuning

