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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de contactgroep Niet-aangeboren 

hersenletsel. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van de vorige 

bijeenkomst waar Eva Meter gesproken heeft over het thema ‘rouw en 

verliesverwerking na NAH’. Eveneens vindt u de aankondiging voor de 

mantelzorgbijeenkomst in het voorjaar van 2018. U bent hartelijk welkom, ook bij 

de maaltijd die voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt georganiseerd.  

Heeft u al gehoord van de app Breinstraat? Dit is een nieuwe app, speciaal 

ontwikkeld voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. De nieuwsitems 

betreffen vooral jongeren en kinderen, maar wellicht heeft iedere betrokkene bij 

NAH hier baat bij! 

 

 

Terugblik bijeenkomst 23 september 2017  

 

Verliesverwerking…. Iedereen met een hersenletsel én de naaste omgeving krijgt 

in zijn of haar leven voortdurend te maken met verlies en rouw. Na NAH raak je 

op verschillende levensgebieden veel kwijt. Hoe moeten we omgaan met deze 

situaties, maar vooral met deze gevoelens? Belangrijk is dat het verlies wordt 

erkend. Eva Meter hield hierover een inleiding op de jaarlijkse bijeenkomst van de 

contactgroep.  

 

Klik voor een samenvatting en de presentatie van de lezing op onderstaande 

button. 
 
 

 
 
 

 

Aankondiging mantelzorgbijeenkomst 22 maart 2018 
 

De mantelzorgbijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 22 maart 2018 in 

de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Mevrouw W. Trouwborst-Bos, 

maatschappelijk werker van praktijk Remonte in Gorinchem, zal een inleiding 

houden over het thema: Niet lijdelijk, maar lijdzaam. Samen in gesprek over het 

geloofsleven na NAH’.  

 

https://www.helpendehanden.nl/bijeenkomst-23-september-2017/
http://www.helpendehanden.nl/
http://www.helpendehanden.nl/


Nieuw: Maaltijd voorafgaand de bijeenkomst! 

Na elke bijeenkomst wordt er veelal verzucht: ‘Het was fijn elkaar weer te 

ontmoeten. Eigenlijk was er tijd tekort!’ De organisatiecommissie heeft met elkaar 

overdacht hoe de ontmoetingstijd verlengd kan worden. Daarom wordt u deze 

avond voorafgaand aan de bijeenkomst, bij voldoende belangstelling, een maaltijd 

aangeboden. Dit geeft gelegenheid elkaar informeel te spreken. De maaltijd begint 

om 18.00 uur. De bijeenkomst zelf begint zoals gewoonlijk om 19.30 uur. Mocht 

u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, laat ons dat gerust weten!  
 

 
App voor jongeren met hersenletsel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar lopen 19.000 jongeren hersenletsel op. Daarom heeft de Hersenstichting 

de app Breinstraat ontwikkeld. Deze app is voor jongeren van 12-25 jaar die na 

een ongeval of ziekte hersenletsel hebben opgelopen. In de app wordt uitgelegd 

hoe de zorg eruit ziet, bijvoorbeeld in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Er 

wordt op een laagdrempelige manier beschreven wat je kunt verwachten, en hoe 

om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen in het dagelijks leven. De 

app is gratis te downloaden in de Appstores.  

 

 

Brochure ‘NAH op school’ 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Omdat jaarlijks 19.000 jongeren hersenletsel oplopen, wijzen we u op de folder 

‘NAH op school’ van Vilans. Een brochure uit 2013, maar met veel belangrijke 

basisinformatie.  

https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/hersenstichting-lanceert-app-voor-jongeren-met-hersenletsel


Leerlingen met een niet-aangeboren hersenletsel vormen een ‘vergeten’ groep en 

zorgen in het onderwijs voor een dubbele uitdaging. Daarom is het belangrijk om 

de aandacht voor NAH in het onderwijs te vergroten.  
In de brochure leest u over de NAH-problematiek bij kinderen en jongeren en over 

de aanpak van de dubbele uitdaging. Wellicht kunt u dit als ouders gebruiken in 
de communicatie met de school van uw kind(eren). Klik hier voor meer informatie. 

 
 
Doelgroep 

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

getroffenen van een niet-aangeboren hersenletsel en 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. 
 

Dhr. K.H. van Dalfsen (voorzitter)    
T 0341 26 15 34    
E e-mail      

 
Mevr. G.M. Stigter (secretaris) 

T 0182 35 07 73 
E e-mail 
 

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. 

 

  
 

  

  
   

  

 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.vilans.nl/publicatie-brochure-kinderen-en-jongeren-met-nah-op-school.html
mailto:khvandalfsen@kliksafe.nl
mailto:nietaangeborenhersenletsel@helpendehanden.nl
mailto:familiedekok@solcon.nl


 


