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Hersenletsel Centrum als
ervaringsdeskundige voor
mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel
Maandag 15 februari 2016 organiseert Café Brein de ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het
onderwerp is ‘Ervaringsdeskundigheid van, over en voor mensen met NAH’.
Waar: De informatieavond vindt plaats in het Groet- en ontmoetcentrum, Kastelenplein
173 in Eindhoven.
Datum en tijd: 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Welkom vanaf 19.00 uur
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen zijn van harte
welkom. Aanmelden is niet nodig.
Andere datum en andere ‘kroegbaas’
Jammer genoeg is er een vergissing gemaakt in de datum van de eerste Café Brein
bijeenkomst van dit jaar namelijk: de 2de maandag in februari valt in de
Carnavalsvakantie. Vandaar dat de bijeenkomst verzet is naar maandag 15 februari.
Ook wordt deze avond geleid door Marjan Enning van het NAH netwerk Zuidoost Brabant
als vervangende kroegbaas. Zij interviewt de gast van de avond: een ervaringsdeskundige
die enthousiast vertelt over haar ervaring als deelnemer van de training van Hersenletsel

Postadres

Bezoekadres

info@ggdbzo.nl

Postbus 8684

Clausplein 10

www.ggdbzo.nl

5605 KR Eindhoven

5611 XP Eindhoven

Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

KvK nr. 50451154

Centrum. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van
ervaringen.
Hersenletsel Centrum
Café Brein gaat dit keer over ervaringsdeskundigheid zoals die te vinden is in dit
informatie- en adviespunt voor mensen met NAH. Een van de doelstellingen van het
Hersenletsel Centrum is dat mensen met een hersenletsel of mantelzorgers als vrijwilliger
actief zijn in dit centrum. Want als je getroffen bent door NAH dan ben je - samen met je
partner - ervaringsdeskundige op het gebied van NAH. Om deze belangrijke ervaring niet
verloren te laten gaan is het goed die te delen met mensen in soortgelijke situaties.
Daarnaast is het ook op het gebied van beleidsmatige zaken, zorgaanbod, voorlichting en
lotgenotencontacten belangrijk de ervaringen mee uit te dragen. In 2016 worden in deze
regio trainingen gegeven die deze ervaringsdeskundigheid ondersteunen.
Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers
en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten
over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en onzichtbare gevolgen
hebben grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen of samenvattingen van de bijeenkomsten willen
ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via
info@mantelzorgverlicht.nl
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