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In deze nieuwsbrief informeren we u over een aantal zaken die voor u als 
lid van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel van belang kunnen 

zijn.  
 

Er is een verslag opgenomen van de laatstgehouden mantelzorgbijeenkomst. 
Tevens informeren we u alvast over de najaarsbijeenkomst zaterdag 10 september 

2016. Een hogeschool uit Flevoland gaf een lesbrief uit over niet-aangeboren 
hersenletsel. Over deze en andere zaken leest u meer in deze nieuwsbrief. 

 

Terugblik mantelzorgbijeenkomst 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avond werd geopend met een kort welkom van Inge van Hell, consulent van 
Helpende Handen. Daarna verzorgde dominee. A. Schot de opening en liet Psalm 
73: 1 zingen. Hij vervolgde met gebed waarin de dominee bad voor de zorgen en 

noden die er heersen, maar vooral of de eerste twee regels van de gezongen psalm 
waarheid mogen worden. 

Inge deelde mee dat de huidige voorzitter, dhr. W.A. Knapen, stopt met zijn taak. 
Tijdens de bijeenkomst van 10 september 2016 zal afscheid van hem genomen 
worden. Dhr. K.H. van Dalfsen neemt het voorzitterschap over. 

 
Na de pauze werd de groep gesplitst. Ouders van kinderen met niet-aangeboren 

hersenletsel vormden een groep; partners van mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel verdeelden zich over twee andere groepen. Met elkaar werden de 
stellingen die de dominee had meegebracht, besproken. In alle openheid en 

vertrouwelijkheid werden zorgen, moeilijkheden maar ook blijdschap met elkaar 
gedeeld. Er was veel herkenning. Veel te snel was het alweer tijd.  

 
Gebruikte vragen en stellingen  

- Een te krappe mantel scheurt. Een te ruime mantel geeft onvoldoende 

warmte. Welke elementen zijn belangrijk voor een goede pasvorm? 

http://www.helpendehanden.nl/
http://www.helpendehanden.nl/


- Hoe vinden we het juiste evenwicht tussen ‘draagt elkanders lasten’ en ‘een 

iegelijk zal zijn eigen pak dragen’? 

- Wie niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan ook niet goed voor een ander 

zorgen. 

- Mantelzorg is vooral zielzorg. 

- Afhankelijkheid past niet bij een mantelzorger.  

 
De gehele groep zocht elkaar weer op, waarna nog kort een plenaire bespreking 

plaatsvond. Er kwam naar voren dat het belangrijk is ergens aan te kunnen 
kloppen in de eenzaamheid als mantelzorger, maar vooral dat het werk in 

afhankelijkheid van de Heere gedaan moet worden. Meneer Van Dalfsen eindigde 
met gebed.  
 

Via onderstaande button komt u bij een samenvatting van de lezing van ds. Schot. 
 

 
 
 

 
Professionele ondersteuning 
Op zoek naar professionele hulp? ‘NAH-professionals’ is een organisatie voor 

mensen met Niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving. Er kan 

ondersteuning geboden worden op diverse leefgebieden zoals het structureren van 

het algemeen dagelijks leven, het bieden van informatie over mogelijkheden en/of 

beperkingen en het onderhouden van contacten met betrokken instanties.  

De organisatie is (nog) niet in het gehele land werkzaam, maar zij hebben wel 

contacten in de regio’s waar zij niet werken. Wilt u er meer over weten? Klik dan 

op onderstaande button. 

 
 
 
 
Aankondiging bijeenkomst zaterdag 10 september 2016  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De volgende bijeenkomst wordt zaterdag 10 september 2016 gehouden in de 

Bethlehemkerk te Woerden. Dominee L. Terlouw hoopt te spreken over het thema 

‘Pastoraat bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mantelzorgers’. Ds. 

Terlouw heeft ervaring met de doelgroep door zijn betrokkenheid bij verpleeghuis 

Salem. 

http://www.helpendehanden.nl/content/files/Files/Niet-aangeboren_hersenletsel/Samenvatting_lezing_ds_A_Schot.pdf
http://www.nah.nl/


Lesbrief Niet-aangeboren hersenletsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin dit jaar bracht Windesheim Flevoland een lesbrief ‘Niet-aangeboren 

hersenletsel - oorzaken, gevolgen, signalen en zorg’ op de markt die ingezet wordt 

bij scholing van wijkteams en gemeenten. “Het boekje is toegankelijk geschreven 

met praktijkvoorbeelden en concrete stappenplannen. Ook staan er zeven signalen 

beschreven die de wijkprofessional kan oppikken als er iemand om hulp vraagt”, 

aldus mevrouw Van Der Horst die de scholing verzorgt. 

 
Via onderstaande button komt u bij de lesbrief. 

 

 

 
 
Ontmoetingsdag 2016 
Nogmaals willen we vermelden dat de ontmoetingsdag in 2016 niet doorgaat in 
verband met de Samen-uit-dag van Helpende Handen op 28 mei. In het voorjaar 

van 2017 hopen we weer een ontmoetingsdag te organiseren.  

 

 

Doelgroep 
Op de bijeenkomsten van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel zijn de 

getroffenen van een niet-aangeboren hersenletsel èn allen die betrokken zijn bij 

iemand met een niet-aangeboren hersenletsel van harte welkom!  

 

Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan: 

- hersenletsel na een CVA (= beroerte d.w.z. herseninfarct of hersenbloeding) 

- hersenletsel na een ongeval 

- hersenletsel als gevolg van tumoren 

- hersenletsel na operaties 

- eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan. 

 

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan contact? Belt of mailt u dan gerust. 

 

W.A. Knapen (voorzitter)   mevr. G.M. Stigter (secretaris) 

T 0342 44 29 81    T 0182 35 07 73 

E e-mail     E e-mail 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP GS/NAH Lesbrief/NAH-basisinformatie-wijkprofessionals-studenten2016.pdf
mailto:waknapen@solcon.nl
mailto:nietaangeborenhersenletsel@helpendehanden.nl


 

mevr. O.A. de Kok-Bouw (coördinator) 

T 0341 41 45 90 

E e-mail 

 

Voor alle in deze nieuwsbrief vermelde toekomstige data geldt: D.v. 

 

  

 

  

  
   

  

 

 

 

mailto:familiedekok@solcon.nl
mailto:info@helpendehanden.nl
http://www.helpendehanden.nl/

