
Werkgebied Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, 
Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant

NAH-coördinator:
Lies Bonsang
T 06-15091924

Bezoekadres:
Industrieweg 16 
Leerdam

Aanwezig:
alleen op afspraak
Bereikbaar:
van maandag t/m vrijdag

Postadres:
Admiraalsplein 127
3317BC Dordrecht

E  info@nahvraagwijzer.nl
I   www.nahvraagwijzer.nl

Voorlichting, advies 
en ondersteuning



Wat is de NAH-Vraagwijzer 

De NAH-Vraagwijzer is een ´Loket’ waar je 
als getroffene van Niet Aangeboren Hersen-

letsel (NAH) of als mantelzorger van een getroffene 
of als betrokken professional of vrijwilliger terecht 

kan met vragen over de gevolgen van NAH, voor advies, 
informatie, voorlichting en ondersteuning.

Het doel van de NAH-Vraagwijzer 
Het oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken, ondersteuning/
begeleiding op maat en advies geven over allerlei (praktische) aangelegen- 
heden waar een NAH-getroffene en zijn naasten in het dagelijks leven 
mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de 
zelfredzaamheid van de NAH-getroffene. 
Voorlichting over NAH en de 
gevolgen van NAH in 
het dagelijks leven.

NAH-coördinator
• Komt bij de NAH-zorgvrager thuis en luistert naar zijn/haar verhaal

• Weet uit eigen ervaring waar het over gaat en denkt met de NAH-zorg-
vrager mee

• Bespreekt samen met de NAH-zorgvrager wat en of welke hulp hij/zij 
nodig heeft en past

• Kan aanvullende ondersteuning bieden indien hulpvraag geen zorg-
vraag is of professionele ondersteuning niet of onvoldoende aansluit 
bij hulpvraag: budgetcoach, begeleiding bij re-integratie en of beëindiging 
dienstverband, vrijwilligerswerk, wegwijs in de Wmo en PGB mogelijk-
heden, vrije tijd- en lotgenotenactiviteiten en nog veel meer

• Neemt in kader van belangenbehartiging en cliëntperspectief deel aan 
lokale en regionale overlegvormen om beleid, werkwijze en activiteiten 
te borgen.

• Maakt deel uit van een platform voor zelfstandige professionals die 
werken voor en met de NAH-zorgvrager

• Werkt samen met een ieder die werkzaam is voor en met de NAH-zorg-
vrager

Kosten
• Advies en informatie

is kosteloos

• Kosten voor ondersteuning/
begeleiding op maat in overleg en afhankelijk 

van persoonlijke situatie

• Voorlichting in overleg


