
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de contactgroep Niet-aangeboren 

hersenletsel. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van de vorige 
mantelzorgbijeenkomst, een aankondiging voor de komende avond in het najaar 
en een verwijzing naar zorgaanbieders gericht op niet-aangeboren hersenletsel. 

 
Terugblik bijeenkomst 22 maart 2018 

Dit jaar hebben we voor het eerst een maaltijd aan de avond vooraf georganiseerd. 

We hadden ruim 25 aanmeldingen voor de maaltijd. Iemand van de aanwezige 

reageerde: ‘goed om een maaltijd vooraf te organiseren je kunt elkaar dan alvast 

ontmoeten, dit is ook lotgenotencontact.’  
 

Klik voor een samenvatting van de lezing op onderstaande button. 
 

 
 

 
 
Aankondiging bijeenkomst 15 september 2018 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 15 september 2018 in de 
Gereformeerde Gemeente te Woerden. De uitnodiging met verdere informatie over 

de invulling en tijden van de dag volgt nog. 
 
Dhr. K.J. Nipius houdt een lezing over Leven met moeite en verdriet na niet-

aangeboren hersenletsel. Nipius is werkzaam als manager van een technisch 
overheidsonderdeel. Daarbij heeft hij de achterliggende jaren heel divers 

kennisgemaakt met mensen in (psychische) zorgen en verdriet. Naast zijn studie 
aan de TU Delft, heeft hij aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van 
coaching, systemisch werk en lichaamswerk. Hij is sinds 2003 ambtsdrager in de 

Gereformeerde Gemeente van Ooltgensplaat. Ook is hij als bestuurder actief. Wat 
hem vooral boeit, zijn de raakvlakken van geloofsvragen, maatschappelijke, 

gezins- en psychische problematiek. Door allerlei zorgen kan het geloof op de 
achtergrond raken en kunnen nieuwe vragen ontstaan. De verschillende ‘brillen’ 

helpen inzicht in de situatie te hebben en kunnen helpen zicht te krijgen op wat 
eigenlijk speelt. Aan de hand van enkele casussen zal de spreker dit verduidelijken. 
 

Overzicht sociale kaart niet-aangeboren hersenletsel 
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Regelmatig krijgen we de vraag: ‘waar kunnen mensen zorg rondom niet-
aangeboren hersenletsel ontvangen?’. Kennisplein gehandicaptenzorg heeft een 

sociale kaart opgesteld waarin een aantal aanbieders vermeld zijn.  
 
Heeft u goede ervaring met - christelijke - zorgverleners rondom niet-aangeboren 

hersenletsel? Laat het ons gerust weten zodat wij mensen hiernaar kunnen 
verwijzen. 

 
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 06 25 41 57 52 
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. 
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