
Netwerkondersteuning 

Als iemand getroffen is door Niet Aangeboren Hersenletsel  is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis 

voor de getroffenen. Er  verandert veel in het leven, ook het leven van hun naasten. 

Hoewel het letsel vaak niet verandert , kun je wel iets doen aan de manier hoe de omgeving hiermee 

omgaat. Netwerkondersteuning van de Mantelmeeuw (onderdeel van Esdege-Reigersdaal) 

ondersteunt hierbij.  

 Afhankelijk van de vragen die bij het netwerk spelen, kan de aandacht gericht worden op: 

- een luisterend oor. Hoe is het leven veranderd, waar loopt u tegen aan?  

- het uitleg geven over het letsel van de cliënt. 

- het zoeken naar mogelijkheden en praktische “oplossingen”;  Wat zou een andere manier van 

omgaan met de cliënt kunnen opleveren? Hoe zou die andere manier van omgaan er uit kunnen 

zien? 

 

Ambulante ondersteuning 

Ambulante ondersteuning, geleverd door het ambulante team van de Mantelmeeuw van Esdege-

Reigersdaal is er voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel, die zelfstandig wonen. Dit kan 

als men alleen woont , met een partner of in gezinsverband. 

De ondersteuning vind plaats in de thuissituatie. De cliënt houdt de regie, de ambulant ondersteuner 

staat symbolisch naast of achter de cliënt en ondersteunt en denkt mee.  

Er is ruimte voor de cliënt om zelf te ervaren en experimenteren. 

De cliënt bepaald waar hulp bij gewenst is. Bijvoorbeeld: 

- De week of dag structureren, doorspreken 

- Het op orde brengen en houden van de administratie en financiën 

- Het onderhouden van contacten met instanties 

- Het opzetten van een zinvolle dagbesteding 

- Zelfredzaamheid op een hoger peil krijgen. 

- Het opdoen en onderhouden   van sociale contacten, versterken van het netwerk. 

- Alles is erop gericht de cliënt te ondersteunen bij het zelf de regie te voeren op/in het eigen 

leven  

 

Moedergroep 

Naar aanleiding van een cursus, die wij jaarlijks in samenwerking met de MEE aanbieden is er 10 jaar 

geleden een groep moeders ontstaan die veel steun bij elkaar vonden. 

Vandaaruit is er een hechte  moedergroep ontstaan. 

Zij komen 1x per maand bij elkaar. Aanvankelijk onder begeleiding van een ambulant ondersteuner 

maar na een paar maanden draaiden zij zelfstandig. 

De groep deelt ervaring en gevoel met elkaar.  

Meerwaarde van deze vorm van ondersteuning is de ervaringsdeskundigheid. Zij weten als geen 

ander hoe het voelt als je kind NAH oploopt, voor welke uitdagingen je komt te staan en hoe je daar 

je weg in vindt (of niet…) 

Omdat deze groep aangaf haar maximale grootte te hebben bereikt, zijn we in november 2015 

gestart met het opzetten van een 2de moedergroep. Deze bestaat momenteel uit 11 moeders. 

Het opzetten van een vader-, broertjes- en zusjes-groep ligt in de mogelijkheid als er voldoende 

gegadigden zijn. 


