Nieuwsbrief Niet Aangeboren Hersenletsel

Fijne feestdagen!
De coördinatoren van de netwerken rondom Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio’s
Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord wensen u fijne feestdagen en een goed
2017. Ook in het nieuwe jaar blijven de netwerken zich inzetten voor het tot stand brengen van
samenhangende en passende zorg en ondersteuning voor mensen met NAH.
Via deze nieuwsbrief brengen we professionals, patiënten en naasten op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio en in het land.
Veel leesplezier!
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een volgende nieuwsbrief? Neem dan contact op met
Antje Kleef, coördinator NAH-netwerk Kennemerland.
----------------------------------------------------------------------------------------------Succesvolle themabijeenkomst Communicatieproblemen bij NAH
Het NAH-netwerk Kennemerland en de CVA-keten Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
organiseerden op 15 december in Heemstede een themabijeenkomst voor professionals over
Communicatieproblemen bij NAH. De Gouden Zaal van de Hartekamp Groep was met 50
deelnemers goed bezet.
Lees verder …

Zorgstandaard THL Kinderen en Jongeren gepresenteerd
Op 3 oktober presenteerde de Hersenstichting de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL)
voor Kinderen & Jongeren. Deze is de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met patiënten,
naasten en professionals uit de zorg ontwikkeld.
Lees verder …

Heliomare start met implementatie
Zorgstandaard THL Kinderen en
Jongeren
De Hersenstichting stelt €120.000 beschikbaar om de
zorgstandaard THL Kinderen en Jongeren in vier
pilotregio’s in de praktijk te brengen. Daarvoor
schreven diverse regio’s een implementatieplan.
Medewerkers van Heliomare maakten samen met
een vertegenwoordiger van de oudercontactgroep en
de coördinator van het NAH-netwerk Kennemerland
een projectvoorstel voor de regio Noord-Holland. Dit
werd door de Hersenstichting als een van de vier
plannen aangewezen om uitgevoerd te worden. Een
resultaat om trots op te zijn!

Lees verder …

Oudercontactgroep Noord-Holland zoekt
actieve leden
De Oudercontactgroep in Noord-Holland is op zoek
naar enthousiaste ouders/verzorgers die willen
helpen bij het organiseren van verschillende
activiteiten in de oudercontactgroep.
Lees verder …

Onderzoek Heliomare: Let op wat je doet!
Of juist niet?
Heliomare onderzoekt de rol van de aandachtsfocus
bij het (opnieuw) leren bewegen na een CVA. Sinds
maart 2016 loopt binnen revalidatiecentrum Heliomare
een klinisch onderzoek bij de revaliderende CVApatiënten. Ondersteund door subsidie van het
Revalidatiefonds wordt onderzocht hoe je het beste
opnieuw een balanstaak kan leren na een beroerte:
moet je hierbij nou juist wel of niet letten op hoe je
beweegt?
Lees verder …

Documentaire over mantelzorg bij NAH
“De lengte van liefde” gaat over de 21-jarige Jasmijn,
die twee jaar geleden op vakantie plotseling een
hersenbloeding kreeg. Eenmaal thuis veranderde alles,
niet alleen voor Jasmijn, maar ook voor haar ouders en
twee jongere broers.
Lees verder …

Hersenz winnaar Herman Wijffels
Innovatieprijs
Hersenz – het behandelprogramma voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel- heeft de Herman Wijffels
Innovatieprijs 2016 gewonnen in de categorie Vitale
Gemeenschappen & Zorg.
Lees verder …

eRevalidatie wint CVA Innovatieprijs
Het project “eRevalidatie. Zelfstandig revalideren in de
thuissituatie” heeft op 25 november de George Beusmans
CVA Innovatieprijs 2016 van het Kennisnetwerk CVA
Nederland gewonnen.
eRevalidatie is een samenwerkingsverband tussen acht
Nederlandse revalidatiecentra, die samen optrekken bij de
implementatie van eHealth.
Lees verder …

Met MAF meer mens winnaar Hersenbokaal
Het project “Met MAF meer mens”, ontwikkeld door Marja
Steegenga en Ellis Merkelijn, is de winnaar van de
Hersenbokaal 2016. MAF brengt de wetenschappelijk
bewezen technieken van Mindfulness, ACT (Acceptance
& Commitment Therapy) en Focussen samen. Het doel
van de training is stress te verminderen en te leren
omgaan met de veranderingen als gevolg van
hersenletsel. Resultaat: met hersenletsel een rijker en
zinvoller leven, voor zowel de getroffene als de
mantelzorger.
Lees verder …

Gewoon Bijzonder, nieuw landelijk NAHkennisnetwerk
Om participatie van mensen met NAH in de samenleving
te verbeteren is meer kennis en samenwerking tussen
patiënten, kennis- en zorginstellingen en
belangenorganisaties nodig. Het nieuw op te richten
landelijk NAH-kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’ moet
hiervoor gaan zorgen.
Lees verder …
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Landelijk expertisenetwerk voor mensen met
ernstig hersenletsel opgericht
Op 14 oktober is het eerste landelijke expertisenetwerk voor
mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel opgericht.
In het netwerk worden de krachten gebundeld en een
verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en
onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma
niet meer ‘tussen wal en schip vallen’.
Lees verder …
------------------------------------------------------------------------------------------------

VGN signaleert knelpunten in de zorg voor
mensen met NAH
In een brief aan de Tweede Kamer vraagt voorzitter
Femke Halsema van Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN) aandacht voor de problemen die
mensen met beperkingen ondervinden als gevolg van de
wetgeving in de gehandicaptenzorg. Zo ook mensen met
NAH.
Uit een uitgebreide inventarisatie onder de organisaties
die lid zijn van de VGN komt naar voren dat cliënten met
NAH afzien van ondersteuning via de Wmo door een te
hoge eigen bijdrage (gesignaleerd door 60 procent van de
instellingen) of te hoge vervoerskosten (aldus 40 procent
van de instellingen). Ruim 50 procent van de instellingen

die zorg biedt aan cliënten met NAH geeft aan dat de
wijkteams problemen onvoldoende herkennen en dat
gemeenten geen passende ondersteuning bieden aan
cliënten die behoefte hebben aan tijdelijk verblijf. VGN wil
dat tijdelijk wonen mogelijk wordt gemaakt voor cliënten
met NAH. Ook vraagt VGN de kosten voor de eigen
bijdrage en voor vervoer voor deze cliënten terug te
dringen.
Lees hier de brief van VGN.

Boek
Prettig verstoord brein van Arnie Craninckx
Arnie Craninckx (1963) werd in 2010 getroffen door
hersenletsel. De problemen bleken vooral cognitief van
aard. In haar boek “Prettig verstoord brein”, dat in oktober
is verschenen, beschrijft zij zaken waartegen zij in het
dagelijkse leven aanloopt. Ogenschijnlijk simpele
gebeurtenissen, die voor haar dikwijls drama’s zijn. Maar
ook schrijft zij over kleine overwinningen, die groots
aanvoelen.
Met deze bundel wil zij de onzichtbare beperkingen van
een leven met hersenletsel aan de buitenwereld laten zien.
Zij hoopt daarmee de beeldvorming over en de zorg voor
mensen met hersenletsel te verbeteren.
Het boek is verkrijgbaar via www.prettigverstoordbrein.nl.

Agenda


Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl organiseert
diverse bijeenkomsten voor mensen met NAH en
hun naasten in Noord-Holland.



Mantelzorg & Meer organiseert gespreksgroepen
NAH/CVA in Hoofddorp en Amstelveen en
cursussen “Omgaan met Niet-aangeboren
hersenletsel”. Meer informatie vindt u hier.



18 januari 2017
Nursing Congres Niet-aangeboren hersenletsel
Symposium voor verpleegkundigen, verzorgenden
en andere geïnteresseerden met lezingen en
workshops over diverse aspecten van NAH.



19 januari 2017
Symposium “Zien en gezien worden”
Symposium georganiseerd door
Hersenletselnetwerk Utrecht over onzichtbare
gevolgen van hersenletsel.



16 februari 2017
Slotconferentie Implementatie Zorgstandaard THL
volwassenen
De 8 pilotregio’s presenteren de resultaten van
hun projecten en deelnemers krijgen tools
waarmee zij in hun eigen regio aan de slag kunnen
om de zorgstandaard te implementeren.



13 t/m 19 maart 2017
Brain Awareness Week
In de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt
internationaal aandacht gegeven aan de hersenen.
De Brain Awareness Week is een initiatief van de
Dana Alliance for Brain Initiatives en zijn Europese
tak, de European Alliance for the Brain, EDAB en
vindt jaarlijks plaats in maart.



11 april 2017
Symposium Het Venijn zit in de staart VI
Symposium van Hersenletsel.nl voor professionals

met thema “Family Matters”.
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