Implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel
Het NAH Netwerk heeft, op initiatief van de Hersenstichting,
deelgenomen aan de implementatie van de Zorgstandaard
Traumatisch Hersenletsel (THL). Dit project heeft in 2017 geleid
tot transmurale afspraken met de 4 regionale ziekenhuizen en
de huisartsen. Deze zijn vastgelegd in de (app) RTA ZOB zowel
onder neurologie als onder kindergeneeskunde.
De afspraken bevatten:
 Regionale transmurale afspraken bij licht traumatisch
hersenletsel;
 Regionale uniformering patiëntenvoorlichting bij licht THL.
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Komend jaar zal de focus liggen op het delen en verspreiden
van kennis en afspraken m.b.t. de inhoud van deze RTA bij licht
traumatisch hersenletsel.
Implementatie Ervaringsdeskundigheid
Al tijdens het Symposium 2016 werd geconcludeerd dat we in
de toekomst niet meer kunnen zonder ervaringsdeskundigen.
Overzicht inzet Ervaringsdeskundigen NAH 2017:
 HBO verpleegkunde Fontys gastlessen:
18 x
 HBO fysiotherapie Fontys gastlessen:
11 x
 MBO Summa verzorgenden en VPKl gastlessen:
5x
 inzet ( ondersteuning NAH getroffenen):
4X
 Libra: scholing stagiaires paramedici:
1x
 Archipel: gastsprekers afasiecentrum
1x
 SWZ: workshops met 5 ervaringsdeskundigen
1x
 MEE: Wij-Eindhoven bijscholing:
1x
 Zorgboog: Geriatrische afdeling Vitassist
2x
 Zorgboog: inzet als gastsprekers bij introductie van nieuwe
medewerkers op de NAH afdeling
 Zorgboog: betrokkenheid bij de nieuwbouwplannen.
Verder hebben diverse ervaringsdeskundigen lokale initiatieven
opgestart ten behoeve van lotgenotencontact.
Facebook
Eind 2017 werd de facebookpagina van het netwerk
gelanceerd. Hierop zal in de toekomst relevante NAH kennis
gedeeld worden, maar ook nieuwe activiteiten worden
aangekondigd.
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Doelstellingen en ambities

NAH Wegwijzer

Sinds 1995 hebben een aantal (boven)regionale instellingen
zich verenigd in het NAH Netwerk Zuidoost Brabant.
Het NAH netwerk Zuidoost Brabant adviseert bij het vinden van
passende NAH zorg en draagt bij aan het verder ontwikkelen en
verspreiden van specifieke NAH kennis en ervaring.
De 18 aangesloten partners zetten zich vanuit verschillende
disciplines en sectoren in om de beste zorg te bieden aan
kinderen en volwassenen met een niet-aangeboren
hersenletsel. Dit betreft de zorg in de acute fase (ziekenhuis),
de revalidatiefase en de chronische fase (focus op het
“gewone” dagelijkse leven).

Via de website nahzobrabant.nl kunnen cliënten
en professionals (waaronder gemeenten en
wijkteams) inzicht krijgen in het brede aanbod
van formele en informele zorg. Naast een duidelijke sociale
kaart van NAH netwerk partners treft men hier ook
evenementen aan met lotgenoten.
In 2017 werd elke twee maanden een Café Brein
georganiseerd in Eindhoven en Helmond. Tijdens deze avonden
staat steeds een actueel thema centraal. De opkomst was
overweldigend. Van alle bijeenkomsten werd een verslag
gemaakt en gedeeld op de website.

Zowel professionals als cliënten en hun omgeving weten het
Informatie- en Adviespunt te vinden.

Kernactiviteiten

Kennisontwikkeling en -deling

Het NAH netwerk Zuidoost Brabant richt zich op de
doelstellingen met de volgende kernactiviteiten:
1) Het Informatie- en Adviespunt Hersenletsel
2) De NAH Wegwijzer
3) Kennisontwikkeling- en deling

Evenals voorgaande jaren was er ook in 2017
weer veel aandacht voor kennisontwikkeling en
deling. Zowel voor de netwerkpartners als voor
andere professionals, gemeenten, wijkteams en cliënten.
De belangrijkste projecten op dit gebied waren:

Het netwerk wordt daarbij ondersteund door het
Contactpersonen Netwerk, het Hersenletselteam,
Ervaringsdeskundigen, een Klankbordgroep en diverse
werkgroepen
Informatie- en Adviespunt Hersenletsel
Het Informatie- en Adviespunt biedt persoonlijk
advies en voorlichting aan NAH getroffenen,
familieleden, professionals en andere
betrokkenen. Zij kunnen hier terecht met vragen op het gebied
van zorg, begeleiding, behandeling, werk, opleiding, wonen,
vrijetijd en dagbesteding, lotgenotencontacten, mantelzorg,
sociale contacten en relatie vragen.
De afgelopen jaren nam het aantal vragen toe, alsmede de
complexiteit van deze vragen. Periodiek wordt overleg gevoerd
om specifieke casuïstiek met het Hersenletsel Team te
bespreken. Daarnaast worden Ervaringsdeskundigen ingezet
om met hun persoonlijke ervaringen en kennis te helpen.

.
De vragen hebben betrekking op diverse gebieden.

Symposium
Op 2 november 2017 werd op de locatie Het Klooster te
Nuenen een symposium georganiseerd met als onderwerp: “Is
er meer dan formele zorg, initiatieven en activiteiten voor en
door mensen met hersenletsel”.
Er was veel belangstelling voor het symposium ( 126
deelnemers) waaronder een nog groter aantal gemeenten dan
vorig jaar.
Tijdens de middag werden diverse initiatieven op het gebied
van Informele Zorg gepresenteerd. De sprekers gaven uitleg
hoe zij hun initiatief vorm gegeven hebben, welke valkuilen er
waren, wie erbij betrokken zijn. Benadrukt werd de rol van
ervaringsdeskundigen in de informele zorg en de
samenwerking tussen de sector welzijn en het NAH Netwerk.
De middag werd op ludieke wijze afgesloten door Bram
Thomassen, die van zijn levensverhaal ( waarin hij twee
hersentumoren overleefde) een theatervoorstelling heeft
gemaakt.
Een inspiratie voor ons allen.
De aanwezigen hebben het symposium na afloop bijzonder
positief beoordeeld.

