
Betrokken Begeleiding voor

mensen met niet AAngeBoren

Hersenletsel en Hun omgeving.



      ‘Er komen steeds

  minder vrienden langs,

tja, ik ben ook altijd moe’.



Alles is ineens anders...

Als een donderslag bij heldere hemel, zo is hersenletsel u overvallen. Wat de 

oorzaak van uw letsel ook geweest is, het overviel u. er is een breuk in uw leven 

ontstaan: de tijd voor en de tijd na het hersenletsel. u bent niet meer zoals u 

“vroeger” was, al wilt u misschien nog wel dezelfde dingen doen als “toen”.  

Hoe gaat u, en hoe gaan uw naasten om met dit veranderde leven?

misschien heeft u als gevolg van het hersenletsel geheugenproblemen, of ge-

draagt u zich anders dan vroeger, of weet u niet meer hoe u verder kunt met uw 

leven. Wat kan het dan fijn zijn als u terug kunt vallen op mensen die begrijpen 

wat er met u aan de hand is! mensen die kennis hebben over de gevolgen van 

hersenletsel. die weten hoe u en uw naasten daar het beste mee om kunnen 

gaan. mensen die de weg weten in de wirwar van regelingen en instanties in 

nederland. die mensen werken bij Professionals in nAH (nAH is niet Aangeboren 

Hersenletsel).

Wij vinden het belangrijk er voor u en uw naasten te zijn op die momenten dat 

het nodig is. Wij begrijpen dat u van het ene op het andere moment in een vol-

ledig nieuwe situatie bent beland. voor uw naasten is er veel veranderd, daarom 

vinden wij het belangrijk hen eveneens bij de begeleiding te betrekken. in deze 

folder leest u over wie wij zijn en wat wij doen.

 ‘Ze zeggen dat ik zo veranderd ben,

         ik vind dat juist van hen’.



ik wil verder met mijn leven...

“ik wil mijn hobby’s blijven doen, maar ik heb er geen energie voor”. 

“ik wil graag afspreken met mijn vrienden, maar kan niet meer zo goed 

mijn agenda bijhouden”. deze opmerkingen horen wij vaak. Wij helpen 

u hier graag bij. Wij nemen u echter niet alles uit handen. sterker nog: 

wij vinden het belangrijk dat u bepaalt hoe u uw leven inricht. u geeft 

zelf aan welke ondersteuning u wenst. onze deskundige en gedreven 

mensen kunnen u en uw partner/familieleden adviseren. Wij zien wat uw 

mogelijkheden zijn. Wij ondersteunen u bij het inrichten van uw leven, 

terwijl wij rekening houden met wat u allemaal nog wel kunt. samen 

komen we daar zeker uit!

regels, regels en nog eens regels, wat nu?

Behalve dat u tegen beperkingen aanloopt in uw dagelijkse leven, heeft 

u ineens ook met instanties en regels te maken. in ons land zijn veel 

verschillende regels, die niet allemaal even helder en logisch zijn.  

Wij helpen u graag met het zoeken van de goede weg bij instanties.  

Wij kennen die regels en de instanties.

‘Ze begint vaak zomaar te lachen,       

          wel ongepast in sommige situaties’.

Netwerk van
ondersteuners met 
kwaliteit 

Professionals in NAH is een 

netwerk van deskundige onder-

steuners voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. Alle 

ondersteuners zijn betrokken 

mensen. Zij hebben ruime

ervaring en staan voor een

deskundige en persoonlijke

kwaliteit van dienstverlening.

Uw wens is ons uitgangspunt! 



mijn omgeving begrijpt me niet meer…

een heel bekend gevolg van hersenletsel is verandering in gedrag.  

emoties stromen over, of zijn juist zeer geblokkeerd. uw naasten,  

collega’s en vrienden weten niet hoe ze hier mee om moeten gaan.  

Herkent u dit? Professionals in nAH is heel goed in staat om uw directe 

netwerk uit te leggen wat er met u gebeurd is. Hoe het komt dat u zich 

soms anders gedraagt dan zij van u gewend waren. Wij geven voorlichting 

en wij maken graag tijd vrij voor een goed gesprek met uw netwerk.  

Als zij dat willen, geven wij ze ook steun. 

kortom, wij kunnen u de volgende
begeleiding bieden:

• Leren omgaan met veranderde emoties.

• Informatie geven over de eigen mogelijkheden en beperkingen.

• Begeleiden bij het leren omgaan van uw mogelijkheden en beperkingen.

• Stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden.

• Structureren van het dagelijks leven.

• Begrip kweken voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde  

 bevorderen.

• Trainen van (praktische) vaardigheden.

• Ondersteuning, uitleg geven en overzicht bieden op financieel gebied.

• Ondersteuning / begeleiding bij wet en regelgeving / instanties.



Deskundige begeleiders
 die regelmatig worden 
geschoold

Er is steeds meer bekend over 

de begeleiding van mensen met 

Niet Aangeboren Hersenletsel. 

Wetenschappelijk onderzoek en 

praktijkervaring zorgen ervoor dat 

deze mensen steeds beter begeleid 

kunnen worden. Uiteraard volgen ook 

wij deze ontwikkelingen op de voet. 

Maar wij doen meer! Professionals in 

NAH organiseert meerdere keren per 

jaar informatieve bijeenkomsten voor 

al haar medewerkers. Een externe 

deskundige verzorgt een lezing over 

een actuele ontwikkeling uit het 

vakgebied. Daarnaast ontmoeten 

onze medewerkers elkaar regelmatig 

om ervaringen uit te wisselen en 

nuttige informatie uit de praktijk te 

delen. Op deze manier blijven zij goed 

geïnformeerd en leren ze van elkaar!

      ‘Hij is sinds dat

  ongeluk nooit helemaal

de oude geworden’.



Ja, ik wil begeleiding! Wat moet ik doen?

een voorwaarde voor het ontvangen van begeleiding is dat u een indicatie  

van het CiZ heeft. CiZ staat voor: Centrum indicatiestelling Zorg.  

Het CiZ beslist of u in aanmerking komt voor een indicatie en hoelang en  

hoeveel begeleiding u kunt ontvangen. de CiZ indicatie kunt u zelf aanvragen,  

Professionals in nAH kan u daarbij behulpzaam zijn.

en de kosten, hoe werkt dat?

er zijn twee mogelijkheden. u kunt kiezen voor Zorg in natura (Zin). 

Professionals in nAH regelt dan alles voor u. de organisatie heeft hiervoor 

afspraken met zorgkantoren/zorgverzekeraars.

de andere mogelijkheid is een Persoons gebonden Budget (PgB). u bent dan zelf 

verantwoordelijk voor de administratie. 

Contact met Professionals in nAH? 

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend kennis met ons te maken. in een persoonlijk 

gesprek kunnen wij u vertellen wat de mogelijkheden zijn. u kunt ook per tele-

foon (0573 442646), of per mail (info@nah.nl) een afspraak met ons maken.  

ook kunt u onze site www.nah.nl bezoeken voor nog meer informatie.

Kennis en praktijk-
ervaringen delen = 
betere ondersteuning

Professionals in NAH werkt samen 

met diverse revalidatiecentra en 

andere organisaties op het gebied 

van hersenletsel. Het is immers 

altijd waardevol en nuttig om 

kennis en ervaring met elkaar te 

delen. We versterken elkaar en 

we vergroten op deze manier de 

kennis over hersenletsel. En daar 

bent u mee geholpen! 



Professionals in NAH bv

Postbus 23

7240 AA lochem

t 0573-442646

F 0573-442582

info@nah.nl

www.nah.nl

‘Van het ene op het andere moment

 is hij zo boos, zo ken ik hem niet.

  Ik word er soms bang van’.
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