
Maandag 27 november 2017
13.00 - 17.00 uur 

(inloop vanaf 12.30 uur)
Kellebeek College

Oostelijke Havendijk 1, Roosendaal

helpt bij hersenletsel

CVA Keten
Regio Roosendaal - Bergen op Zoom

Stroke Service Breda

UITNODIGING
NAH ... daar wil je toch meer van weten?!

Themabijeenkomsten  Kinderen en Ouders met Niet-Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) Regio West Brabant

FEITEN over Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Ieder jaar lopen 130.000 mensen hersenletsel op, waarvan zo’n 19.000 jongeren. Dit zijn 
jongeren waarvan we weten dat ze hersenletsel hebben opgelopen. Er zijn er veel meer maar 
daarvan weten we het niet. 
Hersenletsel heeft vaak levenslange gevolgen, niet alleen voor getroffene, maar voor het hele 
gezin. Kenmerkend voor hersenletsel is een ‘breuk in de levenslijn’. Er is een leven voor en een 
leven na NAH. Herkenning en kennis van hersenletsel is belangrijk zodat getroffene de juiste 
behandeling en begeleiding krijgt.

Donderdag 30 november 2017
13.00 - 17.00 uur 

(inloop vanaf 12.30 uur)
Avans Hogeschool

Lovensdijkstraat 61-63, Breda

U krijgt meer beeld wat NAH inhoudt, wat de gevolgen zijn en hoe je NAH kunt signaleren. Naast meer besef 
van het belang van een vroege herkenning van NAH, nemen we u mee in de wijze van diagnostiek, behandeling 
en hulp in West-Brabant. Ook maken we inzichtelijk hoe de samenwerking binnen de keten voor NAH geregeld 
is. Door goede samenwerking tussen cure en care zorgen we voor passende en effectieve behandeling en 
begeleiding.
Vervolgens gaan we dieper in op gezinsondersteuning en de samenwerking met het onderwijs. Tot slot komen in 
twee workshoprondes diverse ervaringsdeskundigen aan het woord. Hun indringende verhalen geven een inkijk 
in het leven met hersenletsel.

Maak je keuze uit één van onderstaande bijeenkomsten



helpt bij hersenletsel

CVA Keten
Regio Roosendaal - Bergen op Zoom

Stroke Service Breda

UITNODIGING
NAH ... daar wil je toch meer van weten?!

Voor wie?
Wijkteams, CJG’s, Jeugdprofessionals, Jeugdadviesteams, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, welzijn, 
jeugdbescherming, huisartsen, praktijkondersteuners en beleidsmedewerkers van gemeenten..

Programma
12.30 – 13.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur  Welkom vanuit het samenwerkingsverband West Brabant
   Anne Willems, Programmamanager   
13.10 uur  Niet aangeboren hersenletsel  (NAH):  een algemene inleiding 
   Marge Jacobs, behandel coördinator bij Pauwer
13.40 uur  Revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met NAH 
   Erik de Klerk, kinderrevalidatiearts Bravis Ziekenhuis (27 nov)
   Suzanne Lambregts, kinderrevalidatiearts Revant (30 nov)
14.10 uur  Werkwijzen en methodieken binnen de gezinsondersteuning
   Door gezinscoaches Pauwer

• Bij kinderen/ jongeren met NAH
• Bij een ouder met NAH met kinderen

14.55 uur  Afronding plenaire deel en informatie over de workshops
15.00 uur  Pauze
15.15 uur  Workshopronde 1
16.00 uur  Workshopronde 2
16.45 uur  Ruimte voor vragen/ Plenaire afsluiting
17.00 uur  Informele ontmoeting 

Meer informatie en aanmelding
Aanmelden kan via mailadres  t.bredewolt@pauwer.nl   Bij aanmelding duidelijk aangeven: op welke datum u 
wilt deelnemen en uw  naam, functie en organisatie vermelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Anne Willems, programmamanager Hersenletsel  06 - 122 018 72.

Registratie
Voor alle deelnemers verzorgen wij een certificaat van deelname, zodat dit kan worden gebruikt voor registratie 
SKJ of andere registers.

Workshops 
(iedere deelnemer kan 2 workshops volgen en bij binnenkomst hiervoor inschrijven) 
1. De ervaringen van een ouder van  een kind met NAH
2. De ervaringen van een jongere met NAH 
3. De film “De eenzame fietser” Documentairemaakster Anne-Marie van Oosteren verfilmt het leven van de 

16 jarige Yannick, die als kleuter NAH opliep
4. Samenwerking in de keten hersenletsel , ontwikkelingen Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling en 

gebruik van signaleringslijsten.
5. Kinderen met NAH en samenwerking met het onderwijs




