
Even voorstellen.  

Ik ben Andrea Brinks en ben 49 jaar. Ik ben werkzaam in de zorg als verpleegkundige in 

een verpleeghuis. In mijn werk krijg ik vaak te maken met cliënten die NAH hebben. Als 

professional in de zorg vraagt dit dat je meer aansluiting moet hebben met de cliënt. Dit 

om zo de cliënt beter te begrijpen. Want NAH is vaak nog een onbegrepen doelgroep.  

Sinds 2018 ben ik lid van de Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.  De reden hiervan is dat 

mijn broer in november 2017 een ernstige hersenbloeding heeft gehad, waardoor hij veel 

restverschijnselen heeft en niet meer kan werken. Omdat ik nu op een andere manier in 

aanraking kwam met NAH wilde ik NAH meer onder de aandacht brengen.   

Door sponsering van mensen ben ik voor Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl de Airborne 

Wandeltocht gaan lopen om zo geld in te zamelen voor de Patiëntenvereniging. We 

hebben toen een mooi bedrag opgehaald. Vervolgens ben ik bij de Patiëntenvereniging 

de opleiding Train de Trainer gaan volgen. Dit om zo de ambassadeurs te helpen om 

meer in hun kracht te gaan staan. 

Vervolgens kreeg ik het voorstel om voorzitter van de Regio Gelderland te worden. Regio 

Gelderland is bezig met vernieuwingen binnen het bestuur. Mijn overtuiging om 

voorzitter te worden heeft te maken met het feit dat de regio meer verbinding nodig 

heeft met de ambassadeurs, de lotgenoten en contactgroepen, de vrijwilligers. Maar er 

moet ook meer verbinding komen met organisaties en instanties.  

Door dat ik in de zorg werk kan ik meer gaan netwerken voor de patiëntenvereniging. Er 

moeten meer activiteiten georganiseerd worden. Kortom Regio Gelderland moet weer op 

de kaart gezet worden. Hierbij zal de Regio Overijssel gaan aansluiten waardoor er een 

nieuwe Regio ontstaat. De Regio Oost wel te verstaan. Ik ga de uitdaging graag aan en 

hoop samen met een nieuw bestuur Regio Oost een nieuwe boost te geven. Samen met 

ons allen moet dat gaan lukken. Regio Oost here we come.  

Hartelijke groeten, 

Andrea Brinks  

 

 


