Wie vormen het consulententeam?

Bereikbaarheid

Het consulententeam bestaat uit
deskundigen uit verschillende
vakgebieden die voor NAH van belang zijn.
Het team bestaat uit een:
• revalidatiearts
• verpleeghuisarts
• psychiater
• neuroloog
• neuropsycholoog
• maatschappelijk werkende
• wijkverpleegkundige
• consulent van MEE

Mensen die op zoek zijn naar informatie,
advies of hulp bij Niet-Aangeboren
Hersenletsel kunnen contact opnemen
met de coördinator Corien Bosveld. Zij is
bereikbaar op maandag, dinsdag
woensdag en donderdag tijdens
kantooruren en op vrijdagochtend.

Het coördinatiepunt Niet-Aangeboren
Hersenletsel Noord-Holland noord is
ondergebracht en gehuisvest bij Facit.
De stuurgroep van het coördinatiepunt
is samengesteld uit vertegenwoordigers
van relevante sectoren en
belanghebbenden uit de regio NoordHolland noord.
De stuurgroep stimuleert de sectoren om de
zorg en begeleiding voor mensen met NietAangeboren Hersenletsel goed op elkaar te
laten aansluiten.

Coördinatiepunt
Niet-Aangeboren
Hersenletsel
Noord-Holland noord

Postadres: Facit
Postbus 2
1950 AA Velsen-Noord
Websit
ebsite:

www.facit.nl

Ook in andere regio’s in Nederland zijn
coördinatiepunten NAH actief.
Voor de adressen kunt u kijken op
www.hersenletsel.nl of contact opnemen
met de coördinator van Noord-Holland
noord.
Druk > Springeruit, Scorlewald

Algemeen

Telefoon
oon: 0251 212202
Email
nah.noordhollandnoord@facit.nl
mail:
il

Informatie en advies voor
hulpverleners, mensen met
Niet-Aangeboren Hersenletsel
en familieleden

Voor wie is het coördinatiepunt
NAH Noord-Holland noord?
Voor hulpverleners, voor mensen met
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
voor hun familieleden.
Veel voorkomende oorzaken van
hersenletsel zijn: een ongeval, een
herseninfarct of een hersenbloeding.
Maar ook een tumor, een ontsteking,
zuurstoftekort in de hersenen of
overmatig alcoholgebruik kunnen tot
hersenletsel leiden. In het algemeen zal
het gaan om personen die langdurig zijn
aangewezen op zorg.

Het coördinatiepunt is in beginsel
niet bedoeld voor:
• patiënten met psychogeriatrische
problematiek, zoals de ziekte van
Alzheimer;
• acute problematiek die om een
onmiddellijke oplossing of reactie
vraagt, zoals een spoedeisende
opname.

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Hoe worden de vragen behandeld?

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan
honderdduizend mensen hersenletsel.
NAH kan het leven ingrijpend veranderen.
Mensen met NAH reageren vaak anders
dan voorheen, praten anders en ervaren
dingen om zich heen anders.
De veranderingen kunnen zo ingrijpend
zijn dat hij of zij de leefwijze moet
veranderen en begeleiding en/of zorg
nodig heeft.
Niet alleen de cliënt zelf, maar ook de
naaste omgeving heeft vaak hulp nodig
om met de nieuwe situatie om te leren
gaan.

In veel gevallen kan de coördinator uw
vraag zelf beantwoorden. Betreft het een
ingewikkeld probleem, dan wordt de vraag
voorgelegd aan het consulententeam.

Waarvoor kunt u terecht bij
het coördinatiepunt?
De hulp die nodig is wisselt per persoon.
Het merendeel van de cliënten kan goed
worden opgevangen en verzorgd. Soms
wordt de problematiek echter zo complex,
dat het moeilijk is de juiste opvang en/of
begeleiding te vinden.
Voor vragen over mogelijkheden voor
behandeling, over opvang, begeleiding
of mogelijkheden voor hulp bij wonen en
tijdsbesteding, kunt u terecht bij het
coördinatiepunt NAH.

Wat doet het consulententeam?
Aan het consulententeam worden de
meer complexe vragen voorgelegd. Soms
wordt nog extra informatie opgevraagd bij
(andere) behandelaars. Dit gebeurt
uiteraard alleen na schriftelijke
toestemming van de betrokkene of
zijn/haar familie. Het consulententeam
formuleert op basis van de beschikbare
informatie een schriftelijk advies.
Het consulententeam neemt zelf geen
patiën
tiënten in behandeling.
behandeling Ook verricht het
geen eigen diag
diagnostiek
nostiek.

