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Non-verbale communicatie en
Niet Aangeboren Hersenletsel
Maandag 12 december 2016 organiseert Café Brein de ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het
onderwerp is ‘Non-verbale communicatie en NAH’.
Waar: Deze laatste informatieavond van 2016 vindt plaats in het Groet- en
ontmoetcentrum, Kastelenplein 173 in Eindhoven.
Datum en tijd: 12 december 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.
Communiceren op een andere manier
Gast van deze avond is Iris Wiesner. Zij is stemcoach, zangeres en biedt workshops aan
met thema’s als zingen in verschillende vormen en non-verbale communicatiemiddelen.
Een interessante inbreng voor een bijeenkomst met mensen met NAH?!
Voor mensen met NAH kan een communicatieprobleem sterk mee spelen tijdens het
herstel. Iris heeft ervaring met mensen met verstandelijke beperkingen, taalproblemen en
moeilijke communicatie. Zij vertelt en laat zien wat de mogelijkheden zijn om zo goed
mogelijk te praten met een ander voor wie woorden niet altijd de beste vorm van
communicatie (kunnen) zijn.
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Non-verbaal spreken met elkaar
Communicatie is een regelmatig terugkerend thema bij Café Brein. Het is voor mensen
met NAH ook een heel herkenbaar thema, want communicatie levert vaak problemen op.
Kom je regelmatig problemen tegen tijdens spreken zoals adem te kort, te weinig kracht,
snel hees worden, moeilijkheid in de hoogte of de overgang tussen borst- en kopstem? Er
zijn gelukkig ook andere vormen van communicatie: non-verbaal of zingend. Iris geeft
voorbeelden van aan te leren vaardigheden en vertelt over miMakkus. Een methodiek om
contact te maken met mensen voor wie gewone communicatie niet meer mogelijk is.
Na de pauze krijgen de aanwezigen ruimte voor het stellen van vragen en het delen van
ervaringen. De avond wordt afgesloten op muzikale wijze.
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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