Persbericht
7 april 2016

Hulp aan mensen met NAH
Maandag 11 april 2016 organiseert Café Brein de ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het
onderwerp is: ‘Hulp verlenen aan mensen met NAH’. Ergotherapeut Angelie
Sanders vertelt samen met een collega over een actueel pilotproject over een
eerstelijnsbehandeling van mensen met NAH.
Waar: Café Brein vindt plaats in het Groet- en ontmoetcentrum, Kastelenplein 173 in
Eindhoven.
Datum en tijd: 11 april van 19.30 tot 21.30 uur. Welkom vanaf 19.00 uur
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen zijn van harte
welkom. Aanmelden is niet nodig.
Thuis herstellen na NAH?
Indien u of uw partner een niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft opgelopen,
verandert uw leven. Na de herstel- en revalidatiefase komt u er thuis achter dat dingen
niet meer zo soepel gaan als vroeger. Dit kan door zichtbare gevolgen als moeilijker
bewegen maar er zijn ook onzichtbare gevolgen zoals geheugenproblemen, sneller
vermoeid worden of verandering in karakter. Soms worden deze blijvende beperkingen
onbewust geaccepteerd: u moet er maar mee om leren gaan.
NAH Dagbehandeling in de 1e lijn
In dit project worden mensen met NAH benaderd die hun revalidatie bij revalidatiecentrum
Blixembosch langer dan 1 jaar geleden hebben afgerond. Zij worden samen met hun
partner uitgenodigd voor een gesprek met een wijkverpleegkundige. In het gesprek wordt
bekeken of er nog beperkingen een rol spelen in het dagelijks leven. Als dat het geval is
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wordt de mogelijkheid van een multidisciplinair behandelprogramma aangeboden. De gast
wordt geïnterviewd door een van de kroegbazen van Café Brein waarna de aanwezigen
vragen kunnen stellen en hun ervaringen delen.
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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