
NAH HENGELO
vangnet - gemene deler - verbinden



Voor wie

NAH Hengelo organiseert bijeenkomsten voor mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners en naasten.  

Wat wordt er gedaan tijdens een bijeenkomst? 

Tijdens de bijeenkomst wordt een gastspreker uitgenodigd met een spe-
cifieke kennis op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Tijdens 
deze interactieve presentatie kunnen NAH-getroffenen, betrokkenen en 
zorgprofessionals hun ervaringen delen en elkaar met hun ervaringen en 
kennis  aanvullen. 

Waar vindt het plaats?

Frans op den Bult
Hengelosestraat 6
7561 RT  Deurningen  
 074 - 277 3632

Wanneer vindt het plaats en wat kost het? 

Op dinsdag 16 januari, 20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november 
2018 van 19.30 - 21.30 uur. Kosten voor deelname zijn voor leden van de 
patiëntenvereniging Hersenletsel : € 2,-- en voor niet leden € 6,--.

Niet Aangeboren Hersenletsel Hengelo 



Hoe gaan andere getroffenen om met bepaalde situaties

Na een intensieve revalidatiefase zijn zorgprofessionals steeds minder in 
beeld bij NAH-getroffenen en dat terwijl er voor hen juist in deze periode 
ruimte komt een weg te vinden in hun veranderde leven en te participeren 
binnen gezin en samenleving. 

Hoe gaan andere getroffenen met bepaalde situaties om en waar kunnen 
zij met hun vragen terecht? NAH Hengelo wil hierin als vangnet fungeren 
door getroffenen en betrokkenen ervaringen te laten delen en hiervan te 
leren. Tevens wordt een een beperkt aantal zorgprofessionals verwelkomd, 
zodat deelnemers op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en mo-
gelijkheden in behandeling en begeleiding, zowel lokaal als nationaal.

Hoe wordt u van de bijeenkomsten op de hoogte gebracht en gehouden?

Wij publiceren de uitnodiging van de NAH-bijeenkomsten in het dag-
blad TC Tubantia, wijk- en weekblad, op de site van patiëntenvereniging 
Hersenletsel.nl 
(www.hersenletsel.nl/hersenletsel-nl/regionale-afdelingen/overijssel.html)
en op Facebookpagina’s over NAH en CVA. 
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij coördinator - tevens 
NAH- ervaringsdeskundige -Lilian Wolthuis-Droste en haar echtgenoot 
Benno, via het mailadres brein-074@ziggo.nl.  

U bent van harte welkom!
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