Beste lezer,
In deze Nieuwsbrief een terugblik op het symposium over onbegrepen gedrag, hier is een mooi
inhoudelijk document van gemaakt. Daarnaast ook weer aankondigingen van bijeenkomsten
zoals een NAH bijeenkomst 'Hooi op je vork', informatiebijeenkomst Hersenz en de start van
een cursus en een gespreksgroep. Veel leesplezier.

Antje Kleef, coördinator
NAH-netwerk Kennemerland
CVA-keten Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

UIT DE REGIO
24 april
NAH Themabijeenkomst Hooi op je vork
De jaarlijkse themabijeenkomst van het NAH-netwerk voor professionals gaat dit jaar over Hooi
op je vork. Dit is een methodiek specifiek en uniek voor het ondersteunen van mensen met nietaangeboren hersenletsel, zowel ambulant als op woonlocaties. De methodiek is bij uitstek
geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven, de vraag achter de vraag te
zoeken en de dialoog tussen cliënt, familie/partner en professional vorm te geven.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst. Aanmelden is helaas niet
meer mogelijk. Het maximumaantal deelnemers is bereikt.

Verslag
Wat te doen bij onbegrepen (probleem)gedrag?
Onbegrepen gedrag blijft een belangrijk thema in de zorg. Mede daarom hebben we de
belangrijkste leerpunten, toegepaste methodes en tips van de twee sprekers en uit de veertien
workshops van het eind vorig jaar gehouden symposium ‘Omgaan met onbegrepen gedrag in
de zorg’ nog eens voor u in een folder op een rij gezet. Hierin vindt u ook links naar relevante
websites en organisaties.

Klik hier voor de folder Symposium Onbegrepen gedrag 30 november 2017.

Vooraankondiging 29 mei
Informatiebijeenkomst Hersenz Haarlem
Op dinsdag 29 mei organiseert Hersenz Haarlem een informatiebijeenkomst over het
behandelaanbod van Hersenz voor mensen met NAH. De bijeenkomst is bedoeld voor
professionals, cliënten en naasten. Vanaf 17.00 uur bent u welkom op de Florence
Nightingalestraat 3 in Haarlem. De uitnodiging en het programma vindt u hier. Aanmelden via
Mieke Lakeman, m.lakeman@heliomare.nl.

Nieuwe website
CVA-netwerk Haarlem e.o.
De CVA-keten Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is per 1 januari omgevormd tot CVAnetwerk Haarlem e.o. Het netwerk blijft gericht op de regio Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer.
Nieuw is dat patiënten en hun naasten de ontwikkelagenda van het netwerk sturen. Op
aangeven van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl gaat het netwerk dit jaar aan de slag met
de vraag hoe wij in de regio kunnen komen tot een voor CVA-patiënten en hun naasten
passende, toegankelijke en geordende nazorg, verwijzing en informatieverstrekking in de
participatiefase. Voor cliënten is er een website gemaakt met informatie over zorg na een CVA
en de in de regio betrokken organisaties.
In oktober komt een bijeenkomst voor zorgverleners in de wijk over signalering van problemen
en doorverwijzingsmogelijkheden in de regio. Meer informatie hierover volgt in een volgende

nieuwsbrief.

Klik hier voor de nieuwe website van het CVA-netwerk Haarlem e.o. Hier vindt u ook het
statement van het netwerk.

Prijsvraag
Afasie 2018
Regiobestuur Hersenletsel.nl Noord-Holland heeft een prijsvraag uitgeschreven om initiatieven
te belonen die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van mensen met hersenletsel.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 mei.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Nieuwe gespreksgroep
Jongvolwassenen (18-35 jaar) met NAH
Op 1 februari is er een jongvolwassenen gespreksgroep gestart, opgezet door twee
ervaringsdeskundigen. De groep is voor jongvolwassenen (tussen 18 en 35 jaar) met Niet
Aangeboren Hersenletsel uit Amsterdam en omstreken. De gespreksgroep is bedoeld om
ervaringen te delen, adviezen van elkaar te krijgen en problemen bespreekbaar te maken. De
groep wordt begeleid door Ellen de Bood van Stichting MEE Amstel en Zaan. De bijeenkomsten
zijn elke eerste donderdag van de maand van 19.00 – 21.30 uur in Zwanenburg.

Aanmelding en informatie via: nah18-35@outlook.com of Ellen de Bood, coördinator
ervaringsdeskundigen en trainer, e-mail: e.de.bood@meeaz.nl of tel: 06 51 187 862.

Cursus
Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel
Op 30 mei start bij Mantelzorg & Meer in Amstelveen een cursus van 6 bijeenkomsten over het
omgaan met NAH. De cursus is speciaal voor hen die helpen bij de dagelijkse zorg van iemand

met niet aangeboren hersenletsel.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

BUITEN DE REGIO
Opening
Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie
Het Daan Theeuwes Centrum in Woerden opent in juni 2018. Revalidanten kunnen worden
aangemeld vanaf maart 2018. Het Daan Theeuwes Centrum is een gespecialiseerde kliniek
voor medisch specialistische revalidatie. Het centrum richt zich primair op jongeren en
jongvolwassenen (16 – 30 jaar) met ernstig traumatisch hersenletsel.

Klik hier voor meer informatie.

LANDELIJK
E-learning
Samen beslissen in de CVA-zorgketen
In het project 'Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVA-zorgketen' zijn vijf CVA-zorgketens
aan de slag met het implementeren van samen beslissen. Het doel is om samen beslissen over
de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens te bevorderen - om zo
patiënten met een CVA en hun naasten de best passende zorg/ondersteuning te geven. Het
digitale leerplein met alle informatie over het project en de ontwikkelde tools en producten is nu
toegankelijk voor iedereen.
Het project is een samenwerking van Kennisnetwerk CVA Nederland, Revalidatie Nederland, de
Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl.

Klik hier voor het digitale leerplein.

Lancering
Toolkit Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel
De Hersenstichting lanceerde onlangs een toolkit voor iedereen die aan de slag wil met de
implementatie van (onderdelen van) de Zorgstandaarden Traumatisch Hersenletsel
(volwassenen en kinderen/jongeren). Met praktische tips, video’s, apps, voorbeelden en een
verwijzing naar de landelijke sociale kaart watvindik.nl/hersenletsel

Herziening
Richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding
De richtlijn Herseninfart en Hersenbloeding is recentelijk herzien. Hierbij zijn bestaande
aanbevelingen gewijzigd. De aangepaste richtlijn is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.
De belangrijkste wijzigingen sinds de richtlijn Beroerte uit 2008 betreffen de onderwerpen
secundaire preventie na TIA/infarct (medicamenten, nieuwe antistollingsmiddelen, beleid bij
carotisstenose) en acute behandeling (intraveneuze alteplase en intra-arteriële behandeling,
beleid bij hersenbloeding). Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan om de zorgketen van thuis
tot ziekenhuis beter te stroomlijnen.

Klik hier om de richtlijn te bekijken.

PUBLICATIES
Film
MICHEL, acteur verliest de woorden
Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij hem een zeldzame vorm van
progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film
MICHEL, acteur verliest de woorden is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn woorden
en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent. Samen met zijn vrouw Irma Wijsman zoekt
hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en om op indrukwekkende
wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur.

Klik hier voor meer informatie en agenda vertoningen (met nagesprek).

DVD's
Omgaan met de gevolgen van een beroerte
De heer Wieringa werd in 2000 getroffen door een beroerte. Een filmploeg volgde hem twee
jaar. Het resultaat was de film `Een beroerte...houdt je bezig`. In 2016 zijn opnamen gemaakt
voor een vervolg. Uit het nieuwe filmmateriaal zijn twee DVD´s samengesteld. De DVD
`Herstellen van een beroerte’ (50 min.) toont hoe de heer Wieringa zelf aan zijn herstel heeft
gewerkt. Na jarenlang knokken heeft hij blijvende gevolgen van zijn beroerte leren accepteren
en manieren bedacht om daarmee om te gaan. Deze DVD is voor voorlichting aan mensen met
een beroerte en mantelzorgers. De DVD ‘Herstelondersteuning na een beroerte’ (116 min.)
toont hoe de heer Wieringa bij zijn herstel ondersteund werd door familie, partner en
zorgverleners in de CVA-zorgketen. Deze DVD is voor onderwijs aan studenten en
zorgverleners. Het bijbehorend werkboek bevat teksten en opdrachten die aansluiten bij het
filmmateriaal.
Klik hier voor meer informatie en een impressie van de films.

Boek
Mijn vader heeft kapotte hersens
Wat gebeurt er met jou, als kind, wanneer je vader of moeder niet aangeboren hersenletsel
oploopt.
Als revalidatie niet voldoende helpt waardoor je vader of moeder in een verpleeghuis of
woonvorm moet gaan wonen. Welke emoties komen er dan boven en hoe ga je daar mee om.
Dit kinderboek vertelt door middel van heldere teksten en verduidelijkende tekeningen wat er
allemaal kan gebeuren na hersenletsel. Via praatvragen kan een kind woorden geven aan zijn
of haar emoties en gedachten.
Auteur: Christel Vallant-Opstal, Uitgever: Boekscout, verschijningsdatum: 01-12-2017,
ISBN: 978-94-0224-131-0 / 9789402241310

Agenda



21 april: CVA/NAH Café, De Pauwenhof, Heemstede. Lotgenotenbijeenkomst
Hersenletsel.nl regio Noord-Holland



24 april: Themabijeenkomst NAH Netwerk Kennemerland Hooi op je vork,
Zandvoort



8 mei Europese dag van de beroerte



29 mei Informatiebijeenkomst Hersenz Haarlem



23 juni: Ledenbijeenkomst Hersenletsel.nl regio Noord-Holland, De Rijp



27 september: NAH Nursing Congressen, Dordrecht



11 oktober: Publieksdag Hersenstichting



5 november: Hersenletselcongres, Ede



30 november: Symposium Kennisnetwerk CVA Nederland, Utrecht

Deze nieuwsbrief is een uitgave van samen Voor Betere Zorg, namens het NAH-netwerk
Kennemerland en de CVA-keten Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Klik hier om u aan of
af te melden voor deze Nieuwsbrief.

