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TERUGKOPPELING SYMPOSIUM NAH-VRAAGWIJZER 

23 JANUARI 2020 
 
Terugkoppeling vanuit de groep NAH-getroffenen: 

- Iedereen heeft zijn eigen unieke verhaal: ieder mens is immers uniek 

- Het eigen verhaal/de eigen ervaring is erg afhankelijk van welke mensen je tegenkomt 

in het zorgtraject. Je boft als je een goede hulpverlener treft. Dit is een trieste 

constatering. 

- De mensen in je naaste omgeving spelen een grote rol. 

- Het komt regelmatig voor dat getroffenen van hun arts/zorgverlener nooit te horen 

hebben gekregen dat je hersenletsel hebt opgelopen. Hoe kun je dan gaan zoeken naar 

de juiste zorg/ondersteuning: wat je niet weet, kun je ook niet vragen! 

- Hoelang een rouwproces duurt is zeer persoonsafhankelijk. We hoorden een periode 

van 3 jaar en we hoorden 30 jaar en alles wat daar tussen ligt. Rouwproces is per 

persoon en situatie afhankelijk. 

- Hulp vragen voor elke getroffenen is lastig, leren vragen is essentieel. 

- Soms stopt de hulpverlening zonder doorverwezen te worden naar de juiste persoon. 

- Bewustzijn en kennis hebben van de sociale kaart is cruciaal. Het vervelende is dat deze 

sociale kaart dagelijks verandert. 

 

Vervolgtraject t.b.v. NAH-getroffenen: 

- Themabijeenkomsten met de volgende thema’s: 

NAH en de onzichtbare gevolgen, NAH en werk (participatiewet en UWV), overprikkeling 

(geluid, geur, licht)  

- Workshops: Indisch koken 

- Voorstelling over NAH: Familie fabels door Vilans 

 

Terugkoppeling vanuit de groep mantelzorger: 

- Het interview tussen de mantelzorger en de mantelzorgmakelaar maakte bij de 

aanwezige mantelzorgers veel los. 

- Er was veel ruimte voor het delen van ervaringen. 

- Uit het laatste deel bleek dat er nog veel vragen zijn over de mogelijkheden van zorg 

voor hun en voor de getroffenen. 

- De mantelzorgers hebben behoefte om met de professionals in gesprek te gaan. 

- De mantelzorgers willen graag periodiek bij elkaar komen: een eigen lotgenotencontact. 

- Het is duidelijk geworden dat de mantelzorgers graag een vervolg willen. 

- Er is behoefte aan interactie. 

 

Vervolgtraject t.b.v. de mantelzorgers 

- Graag geven wij een vervolg aan de workshop voor mantelzorgers. Er wordt op dit 

moment gezocht naar een locatie en gewerkt aan de invulling. Zodra het mogelijk is om 

weer in groepen bijeen te komen zullen wij u een uitnodiging sturen.  

- De workshop tijdens het symposium was een 1e aanzet en de behoefte van    

mantelzorgers zal in de komende weken/maanden verder door SamenDoen worden   

 uitgediept en krijgt in meerdere vormen een vervolg. 

 Er komt een bijeenkomst waar de mantelzorgers met de professionals in gesprek 

kunnen gaan.  

 De NAH-Vraagwijzer gaat een lotgenotencontact organiseren specifiek voor 

mantelzorgers. Het is de bedoeling dat het een lotgenotencontact wordt van voor 

en georganiseerd door de mantelzorgers van de NAH-getroffenen met 
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ondersteuning en begeleiding van de NAH-Vraagwijzer. Heeft u interesse om mee 

te denken? Stuur een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl en wij nemen contact 

met u op. 

 

 

Terugkoppeling vanuit de groep professionals: 

- Het was heel bijzonder om met zoveel professionals samen te zijn, het voelt alsof je er  

ineens veel collega's bij hebt gekregen. 

- Professionals met allemaal een andere achtergrond: fysio, ergotherapeut, individuele 

begeleiding, zorgregisseur, mantelzorgmakelaar, NAH-coördinator CVA-keten 

Drechtzorg, lid adviesraad Sociaal Domein, welzijnscoach, 

- Veel kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. 

- Behoefte aan samenwerking 

- We weten van elkaar niet dat we er zijn en daarmee wordt doorverwijzen moeilijk. 

- Voor zorgprofessionals is de nieuwe wetgeving erg lastig. Uit welke potje komt de zorg  

en als dit uit de Wmo komt dan gelden er in elke gemeente andere regels en dat maakt  

 het leveren van zorg er niet makkelijker op. 

 

Vervolgtraject t.b.v. de professionals: 

- Opzetten van een platform voor zelfstandige professionals die werken voor de NAH-

zorgvrager.  

Het doel is: het emanciperen van zorgvragers- en aanbieders op het gebied van NAH 

door het bieden van een herkenbaar platform dat inzichtelijkheid biedt van 

mogelijkheden betreffende maatwerk in de zorg, ondersteuning en begeleiding van de 

NAH-zorgvrager. 

 

Het platform biedt een netwerk, intervisie, informatie over nieuwe wet- en regelgeving, 

trainingen over NAH verzorgd door een neuropsycholoog. Om deel te nemen aan het 

netwerk zijn kosten verbonden. Bent u geïnteresseerd in het platform laat het ons 

weten door een mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl 

 

- Bijeenkomst voor mantelzorgers van NAH-getroffenen en professionals die werken voor 

de NAH-zorgvrager. De mantelzorgers hebben aangegeven behoefte te hebben om in 

gesprek te gaan met de professionals. Deze bijeenkomst zal t.z.t. door SamenDoen 

worden georganiseerd. 

 

 

Sociale Kaart: 

De NAH-Vraagwijzer gaat een sociale kaart opzetten op het gebied van NAH voor de inwoners 

van Vijfheerenlanden. De sociale kaart wordt uitgegeven in de vorm van een folder en alle 

aanwezigen op het symposium krijgen de folder digitaal toegestuurd, wordt op de website 

van SamenDoen en de NAH-Vraagwijzer gepubliceerd. De NAH-Vraagwijzer zal de sociale 

kaart onderhouden. Heeft u tips over organisaties en activiteiten die voor andere NAH-

getroffenen en hun mantelzorgers handig zijn om te weten en opgenomen kunnen worden in 

de folder Sociale Kaart NAH geef deze dan door aan de NAH-Vraagwijzer door een mail te 

sturen naar info@nahvraagwijzer.nl 

mailto:info@nahvraagwijzer.nl

