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M E E R I N F O R M AT I E ?

Hiervoor kunt u contact opnemen met
Margé Jacobs (projectleider)
E: mJacobs@zorgbelang-brabant.nl
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Naar schatting lopen in Nederland jaarlijks zo’n
130.000 mensen een hersenbeschadiging op.
Oorzaken hiervan kunnen divers zijn, bijvoorbeeld
een (verkeers-)ongeval, hersenbloeding of -tumor.
Door allerlei ontwikkelingen worden steeds meer
mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
binnen de eerste lijn behandeld. Eerstelijnszorg is
zorg waar u zonder verwijzing naartoe kunt gaan.
Bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut, psycholoog
of maatschappelijk werker.
De professional binnen die eerstelijnszorg speelt een
voorname rol in het begeleiden, behandelen en
ondersteunen van cliënten met NAH (en hun
naasten). Echter, het leven van cliënt, met alle

HOE?	

 	


NAH cliënten tot intervisor & het bieden van

wil verbeteren, vanuit het perspectief van de cliënt.

intervisieprogramma aan eerstelijns hulpverleners.

Doelstelling hierbij is dat de eerstelijnszorg voor

WAAR?	

	


mensen met NAH vraaggericht wordt aangeboden,

Pilot zal plaatsvinden binnen het eerstelijns

waarbij de NAH cliënt zoveel mogelijk gestimuleerd

samenwerkingsverband ‘MENT‘ (Multidisciplinair

wordt om zelf de regie te voeren. De eerstelijns

Eerstelijns NAH-zorg Tilburg e.o.). Na afronding

hulpverlener zet zich in om de cliënt te ondersteunen

van de pilot, zal het programma breder worden

in zijn herstelproces en te empoweren (iemand in

geïntroduceerd.

Vanuit patiëntenverenigingen blijkt dat hier nog
ruimte voor verbetering ligt. Zo worden individuele
klachten veelal wel in relatie gebracht tot het NAH,
maar er is nog te weinig aandacht voor de gevolgen
voor het dagelijks functioneren. Deze constatering is
aanleiding geweest voor het project EYE-OPENER, dat
door Zorgbelang Brabant wordt uitgevoerd.
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mogelijkheden en talenten).

regie te voeren?

	


de eerstelijnszorg voor mensen met NAH kwalitatief

zich grotendeels buiten de spreekkamer of behandel-

voldoende ruimte aan hun NAH client om eigen

	


Middels het opleiden van ervaringsdeskundige

staat stellen optimaal gebruik te maken van zijn

rekening mee bij hun (be)handeling? En geven zij

	


Met EYE-OPENER wordt een aanbod ontwikkeld dat

zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH, speelt
ruimte af. Houden professionals hier voldoende

	


WANNEER?	
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