
NETWERK WEL THUIS
Samen optimale ondersteuning vinden
voor kwetsbare volwassenen in Vianen. 

 
Netwerk Wel Thuis is onderdeel van

Wat is NAH? Hoe herken je mensen met NAH en welk effect heeft NAH op hen?
Effectief communiceren met mensen die onzichtbare gevolgen hebben van NAH
Non-verbaal gedrag

Deze interactieve bijeenkomst draait om bewustwording. We geven aandacht aan onderwerpen als:

 
Samen met Lies Bonsang (coördinator NAH vraagwijzer) en Emma Susan van den Berg (medewerker
NAH vraagwijzer en ervaringsdeskundig) gaan we dieper in op deze onderwerpen. Heb je in je werk te
maken met mensen met NAH en wil je meer weten rondom dit thema? Kom dan naar deze
bijeenkomst. Je bent van harte welkom!

Heb je specifieke vragen over dit onderwerp? 
Er is mogelijkheid om van te voren vragen in te dienen. De vragen kunnen gemaild worden naar:
info@nahvraagwijzer.nl m.v.v. vragen workshop 21-03-2022. 
We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de aanwezigen tegemoet te komen en proberen
zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De vragen die tijdens de bijeenkomst niet aan bod komen,
kunnen na afloop worden beantwoord. Er is gelegenheid om, na afloop, met Lies en Emma Susan in
gesprek te gaan.

We zien je graag op 21 maart! 

Janny Liebe, Annemarie Kuurman, Agnes Maijer en Petra van der Horst
Netwerk Wel Thuis

Naam en organisatie 
Onderwerpregel: 'Bijeenkomst NAH'

AANMELDEN
Iedereen die vanuit zijn/haar (vrijwiligers)werk contact
heeft met mensen is van harte uitgenodigd. 

Mail naar netwerkwelthuis@welzijnvianen.nl 
Met vermelding van: 

Netwerk Wel Thuis nodigt jou, jouw collega's en andere geïnteresseerden uit
voor de bijeenkomst: 

'Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)'

DATUM
TIJD
LOCATIE

TRAINERS

: 21 maart 2022

: 15:00 - 17:00 uur

: De Prenter, Grote Geusplein 1, Vianen
    Mocht de bijeenkomst fysiek niet door kunnen gaan, dan zal de    
    bijeenkomst online zijn. 

: Lies Bonsang coordinator bij NAH  Vraagwijzer  
  Emma Susan van den Berg, medewerker NAH 
  Vraagwijzer en ervaringsdeskundige

mailto:info@nahvraagwijzer.nl

