
Ondersteuning bij een 
niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH)

 02 420 22 44 
 (op werkdagen 
 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur)

 nahbij@resonansvzw.be

 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem
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Begeleiding aanvragen 
Interesse in ons aanbod? Contacteer ons voor 
een vrijblijvend kennismakingsbezoek of voor 
meer informatie.

Resonans vzw is erkend en 
vergund door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor personen met 
een Handicap).

  

Je bent niet alleen ...

“Ik kan mijn werk niet meer hernemen. Hoe 
moet ik de dag nu doorbrengen?”
 

“Mijn man is zo veranderd. Hoe gaan we er 
voortaan mee om?”
 

“Het huishouden, de organisatie van elke dag, 
het was vroeger vanzelfsprekend. Plots vergeet 
ik alles, kan ik niets meer aan en voel ik me 
afhankelijk. Zijn er trucjes om het leven weer 
makkelijker te maken?”
 

“Papa kreeg een hersenbloeding. Hij speelt niet 
meer met mij. Deze maand gaat hij ook in een 
aangepast gebouw wonen samen met andere 
mensen die hem helpen. Ik begrijp het nog niet 
zo goed. Hoe zal het verder gaan met ons, thuis, 
en met mijn verdriet?”
 

“Sinds kort ga ik koken bij Michelle als gezins-
helpster. Wat kan zij, wat niet, wat mag ik van 
haar vragen, wat niet?”
  



Hulp NA(H)BIJ
Wanneer je getroffen wordt door een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) is dat een 
ingrijpende gebeurtenis. Je leven en het leven 
van de mensen met wie je samenleeft, worden 
overhoop gehaald. Onze dienst NA(H)BIJ onder-
steunt je zowel bij de emotionele verwerking als 
het zoeken naar een nieuw evenwicht. 

Voor wie?

Je bent een volwassene, jongere of kind met 
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en je 
woont thuis met je gezin of alleen.  
 
Het hersenletsel kan veroorzaakt zijn door: 
een lichamelijk trauma na een val, verkeers- of 
arbeidsongeval, cerebro-vasculaire aandoening, 
infectie, zuurstofgebrek in de hersenen, hersen-
bloeding, verslaving, diabetes, hersentumor, …

Wij richten ons tot personen en gezinnen in 
Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Wat doen we?

Inspelend op de vraag bieden we mobiele 
begeleiding aan bij:
 
•	 het emotionele verwerkingsproces;
•	 de bespreking van de gevolgen van een 

hersenletsel;
•	 samenwerking	rond	het	specifieke	in	het	

omgaan met het niet aangeboren hersenlet-
sel;

•	 de zoektocht naar gepaste dagopvang, 
onderwijs, verzorgings- en therapiemogelijk-
heden, vrijetijdsbesteding, ...;

•	 de zoektocht naar hulpmiddelen, vergoedin-
gen en voorzieningen, werking van het VAPH;

•	 veranderde (gezins)relaties;
•	 de zoektocht naar een nieuw evenwicht. 

Hoeveel kost thuisbegeleiding? 

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)
5,23 euro per contact aan huis (tot 21 jaar)
Gratis vanaf 21 jaar
We kunnen tot max. 36 mobiele begeleidingen 
per kalenderjaar aanbieden zonder inschrijving in 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).
 
Persoonsvolgend budget (PVB)
Met het zorgbudget dat het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) je 
toewijst, kan je mobiele begeleiding op maat 
inkopen, via voucher of cash.

Outreach

Ben je een organisatie of dienst (onderwijs, 
thuiszorgdienst, opvangdienst,...) die werkt met 
personen met een NAH of ben je (een groep van) 
mantelzorger(s) die een persoon met een NAH 
omringt? Ook aan jullie bieden wij onze exper-
tise aan. De persoon met een NAH moet niet 
in begeleiding zijn bij ons. Wij komen bij jullie 
ter plaatse en vertrekken vanuit jullie vragen als 
organisatie.

Hoe verloopt de begeleiding?

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis.  
Elke begeleiding is op maat van jouw zorgvraag. 
We spreken samen af wanneer de huisbezoeken 
plaatsvinden, hoe vaak we afspreken en wat we 
zullen bespreken. 
 
Wij werken actief samen met andere deskundi-
gen op vlak van NAH.

“Mijn vrienden denken dat het 

best meevalt, ze zien niets aan 

mij. Vanbinnen ben ik gebroken, 

het klopt niet meer in mijn hoofd. 

En iedere dag moet ik me weer 

bijeen rapen. Ik denk aan hoe het 

vroeger was.”


