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Een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, tumor, infectieziekte, … kan een nietaangeboren hersenletsel of NAH veroorzaken. De getroffen persoon houdt er vaak
blijvende beperkingen aan over zoals verlamming, geheugenproblemen,
aandachtsproblemen, karakterveranderingen , … Deze problemen kunnen ervoor
zorgen dat de persoon zijn vertrouwde leven niet meer kan opnemen en blijvend
aangewezen is op hulp.
De NAH Liga wil via de campagne ‘Week van NAH’ meer aandacht vestigen op de
problematiek en mensen met NAH een gezicht geven. Heb je vragen over NAH of ben
je op zoek naar ondersteuning? Bezoek dan zeker: www.nahliga.be

Intervisie+ door SYNAPS 2.0 voor professionelen
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intervisiemoment. Breng je vragen en/of casus mee. Bij inschrijving kies je 2 thematafels.
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Thema's:
Omgaan met prikkelbaarheid
Omgaan met apathie – gebrek aan initiatief name
Omgaan met ontremd gedrag
Omgaan met gebrek aan ziekte-inzicht
Sociale vaardigheden en inlevingsvermogen
Oog voor de mantelzorger
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NAH café:
Met het 'praatcafé NAH' maken we gevoelens
bespreekbaar en doorbreken we het
isolement. Elk Café is verschillend, maar
steeds informeel.

14/10 Het Havenhuis, thema NAH Nog Altijd
Humor
15/10 BZIO, thema levenslang leren
17/10 Kortrijk Revalidatiecentrum Overleie,
Ubuntu x 8k en AZ Goeninge, verschillende
tafels met eigen thema
18/10: Rode Kruis Vlaanderen Zuienkerke,
thema verhaal van persoon met NAH

STAPuit:
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Mensen die thuis verblijven kunnen
maandelijks deelnemen aan uiteenlopende
activiteiten en ervaringen uitwisselen met
lotgenoten.
Info op: www.facebook.com/nahstapuit
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17/10 STAPuit Westhoek, boekenbeurs
057/22.16.90 of bewoner@hethavenhuis.be
15/10 STAPuit Kortrijk, pannenkoekenbak
056/ 21 71 41 of Nah-stapuit@achtkanter.be
18/10 STAPuit Brugge gaat samen naar het feest
van Ontmoetingskansen
Nah-stapuit@onshuisbrugge.be

Diverse activiteiten:
Toneel door NAH cliënten Nieuwe Notelaar
11/10 van www.onshuisbrugge.be
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Open boccia training in Pamele
17/10 van 14u -15u30
www.h-hart.be
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Informatieve avonden en
ontmoetingsmomenten voor familieleden van
personen met NAH. Als het spaak loopt kan het
helpen om met lotgenoten in contact te
komen.

Mensen die thuis of in een voorziening
verblijven ontmoeten elkaar bij een hapje en
drankje. De nadruk ligt op gezellig samenzijn
met mensen die je begrijpen.
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17/10 van 19u00 tot 21u30 in BZIO
Thema: zorgen voor jezelf als mantelzorger

Let’s Party op 18/10 van 14u tot 17u
10€ info via 050/327170 Griet, inschrijven via
info@nah-ontmoetingskansen.be
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