
ONDERSTEUNING AAN HET NETWERK VAN 
MENSEN MET EEN HERSENLETSEL

Het centrale meldpunt is dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren 
op het telnr. 0491 56 12 22 of via nah.vlabra@gmail.com

Afhankelijk van de vereiste expertise wordt uw vraag vervolgens 
toevertrouwd aan een medewerker(s) van onze 5 partnerorganisaties.

Mijn zoon Arthur is verdrietig om al die dingen die hij niet meer kan. 
Hij is ook zo boos op die chauffeur die hem dit aandeed. Hoe kan ik 
hem helpen?
Na zijn operatie is mijn partner niet meer de man die ik ervoor kende. 
Hoe moet het verder met onze relatie?
Er komen nauwelijks nog vrienden over de vloer. En wie nog komt, 
weet vaak niet hoe zich te gedragen. Hoe gaan we hier best mee om?
Emma vergeet zoveel en krijgt niets meer georganiseerd. Hoe brengen 
we weer structuur in haar dagelijkse leven?
Jeroen wil graag gaan zwemmen, maar ik voel me toch niet gerust. 
Wat is haalbaar na zijn ongeval?
Er komen zoveel hulpverleners aan huis. Hoe krijgen we de neuzen 
in dezelfde richting?
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Zorg dragen thuis is wat wij willen, 
maar …

Hoe aanmelden?



Wij ondersteunen de omgeving van de persoon met een NAH en organisaties 
die bij hem/haar aan huis komen. Wij stellen hen onze expertise ter beschikking, 
op vlak van de volgende domeinen:

1. begrijpen van veranderingen in het gedrag en de emoties na een hersenletsel
2. het samenleven na een hersenletsel
3. cognitie, geheugen, organisatie, communicatie
4. hulpmiddelen op vlak van motoriek, communicatie, woningaanpassing …
5. dagbesteding en vrije tijd
6. onderwijs, opleiding en werk
7. afstemmen van de hulpverlening

Het support-team richt zich niet rechtstreeks naar de persoon met NAH, maar 
naar de mantelzorgers en de diensten die de persoon met NAH reeds bijstaan. 
Het wil hen ondersteunen door:

• een eenmalig gesprek rond concrete vragen of regelmatige 
   bijeenkomsten rond complexere problematieken
• overleg tussen alle betrokken partijen
• vorming op maat

Wanneer iemand getroffen wordt door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het leven van deze persoon en de mensen 
met wie hij samenleeft, wordt overhoop gehaald. Als mantelzorger wil je er 
alles aan doen om de zorg voor je geliefde zo lang mogelijk in de vertrouwde 
omgeving vol te houden. Als professionele dienst wil je een thuiszorgsituatie 
verregaand ondersteunen, maar extra ondersteuning is welkom.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan verschillende oorzaken hebben:
• een verkeersongeval, een kwalijke val, een zware stoot tegen het hoofd ...
• een infectie in de hersenen, een CVA of beroerte, een trombose, een tumor ...
• een ziekte als Multiple Sclerose (MS), Parkinson ...

HET SUPPORT-TEAM Wat?

We ondersteunen mantelzorgers van een persoon met een NAH. We zijn er ook 
voor de diensten die het thuis wonen ondersteunen. Ons werkingsgebied is 
Vlaams-Brabant en Brussel.

Mantelzorgers:
• iedereen die regelmatig zorg draagt voor iemand uit zijn onmiddellijke 
   omgeving
• mantelzorgers zorgen voor hun kind, hun partner, hun ouder, broer of zus, 
   anderen helpen een vriend of een buur die op zorg is aangewezen

Diensten die het zelfstandig wonen ondersteunen:
• OCMW, CAW, ziekenfondsen ...
• Thuiszorgdiensten, vrijwilligersorganisaties ...

Ons aanbod

Voor wie?


