Oproep: leden gezocht voor de klankbordgroep van het NAH
Netwerk Zuidoost Brabant!
Wat is de klankbordgroep NAH?
De klankbordgroep NAH is een groep mensen die zelf NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
hebben of mantelzorger/partner zijn van mensen met NAH, en die ervaringsdeskundig zijn.
Zij willen hun ervaring (en de kennis van anderen met NAH) inzetten om de zorg- en
welzijnsvoorzieningen voor andere mensen NAH te verbeteren.
Wat doet de klankbordgroep NAH?
De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies in de vorm van reacties en
ideeën aan het Netwerk, dat bestaat uit zorg- en welzijnsinstellingen. Deze adviezen gaan
over het verbeteren van de zorg en het welzijn voor mensen met NAH. Daarvoor komen we
6 keer per jaar bij elkaar, op dinsdagochtend, gedurende 2 uur.
Leden van de Klankbordgroep nemen ook deel aan diverse werkgroepen binnen het NAH
Netwerk zodat besluiten meer worden genomen vanuit cliëntperspectief.
Daarnaast wil de klankbordgroep NAH de krachten bundelen van mensen en organisaties
die voor de belangen van patiënten met NAH opkomen. Hierbij kun je denken aan het
inloopspreekuur voor mensen met NAH, opleidingen voor ervaringsdeskundigheid,
lotgenotencontact, etc.
De Klankbordgroep NAH Zuidoost Brabant bestaat momenteel uit 6 personen en wordt
ondersteund door het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. De deelnemers zitten er op
persoonlijke titel.
Vertel wat je belangrijk vindt en word lid!
De klankbordgroep kan alleen goed werk leveren als ze weet wat er onder de mensen met
NAH leeft. Heb je NAH (of een naaste/partner met NAH), ben je geïnteresseerd en woon je
in de regio Zuidoost Brabant, dan kun je je opgeven voor de klankbordgroep. Het is wel van
belang dat je over je eigen situatie heen kan kijken om de belangen van alle mensen met
NAH te kunnen vertegenwoordigen.
Heb je nog vragen of wilt je meer informatie, kijk dan bij www.nahzobrabant.nl ->
Klankbordgroep, of neem contact op met:
NAH Netwerk Zuidoost Brabant
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Tel: 088-6330999 / 06-43366613
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