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Beste lezer,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van Hersenletsel.nl regio Noord-
Brabant. We presenteren gelijk onze nieuwe huisstijl voor de regio
Noord-Brabant. Deze is ontworpen door het nieuwe lid voor PR- en
Communicatie: Nancy Bastiaansen.

Door de laatste versoepelingen van de RIVM-maatregelen kunnen
we na de zomer starten met activiteiten voor inwoners van Noord-
Brabant die getroffen zijn door Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor
deze regio allemaal nieuwe activiteiten, aangezien we de
afgelopen jaren niet actief zijn geweest met het organiseren
hiervan. Daar komt vanaf september verandering in. Op dit
moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de eerste
activiteiten. In de nieuwsbrief van september hierover meer.

Regio Noord-Brabant heeft nu 14 gecertificeerde ambassadeurs.
Zij worden ingezet om voorlichting te geven over de Stichting
Hersenletsel.nl. Zij geven ook voorlichting over de gevolgen en
impact van NAH in het dagelijks leven. Daarnaast presenteren zij
heel graag hun eigen ervaringsverhaal met als doel meer begrip
en aandacht te krijgen over de gevolgen van NAH. Onze
nieuwsbrief van augustus staat geheel in het teken van onze
ambassadeurs en stellen wij ze allemaal aan u voor.

Regio-ondersteuner Lies Bonsang

In het kader van belangenbehartiging
vinden momenteel gesprekken plaats
met de CVA-keten West-Brabant en
het Maasziekenhuis in Beugen. 
Kortom: we hebben de afgelopen
periode niet stil gezeten! We kunnen
wel stellen dat we in het Brabantse
weer mee doen en meetellen.

Rest mij om een ieder een mooie
zomer (vakantie) toe te wensen en
veel leesplezier!

Lies Bonsang
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Nancy Bastiaansen is 55 jaar en woont in
Prinsenbeek. Naast haar werkzaamheden in
finance, fotografeert ze en is creatief met content
creatie (social media). In het verleden heeft ze
regelmatig PR en communicatiewerkzaamheden
verzorgd.

Vorig jaar maart is ze ziek geworden door Covid.
Na 6 weken ziekenhuis -waarvan 3 weken aan de
beademing- is ze aansluitend gaan revalideren.
Een intensief traject, waaraan ze nog met de
laatste loodjes bezig is. "Ik voel me best goed,
maar heb nog steeds cognitieve problemen",
aldus Nancy.

"Voor de regio Noord-Brabant zal ik de PR en
communicatie gaan verzorgen. Deze nieuwsbrief is
mijn eerste taak en die heb ik gelijk in een mooi,
nieuw jasje mogen steken! De eerste positieve
reacties zijn inmiddels al ontvangen. Heeft iemand
nog tips of nieuwtjes die in de nieuwsbrief of op
de website geplaatst kunnen worden, laat het me
gerust weten! 

"Met onze nieuwe ambassadeurs heb ik al leuke,
interessante gesprekken gehad. Ook ben ik bij de
uitreikingen van de certificaten geweest. In de
nieuwsbrief van augustus ga ik ze dan ook
uitgebreid aan jullie voorstellen!"

Dick Sijtsma zal voor de regio Noord-Brabant
algemeen bestuurslid zijn, met aandachtspunt
Afasie.

Dick is getrouwd en woont in Veldhoven. 

In de nieuwsbrief van augustus een uitgebreid
interview met Dick.

Voor de Regio Noord-Brabant is hij bestuurslid
met aandachtsgebied afasie. Dick heeft 6 jaar
geleden een ernstig herseninfarct gehad tijdens
zijn werk. Dit heeft bij hem afasie veroorzaakt. 

Voor de regio Oost-Brabant is hij ook NAH-
Ambassadeur en informeert en ondersteunt
mensen graag hierover. Hij gaat voorlichting
geven, zet zich in voor belangenbehartiging en
lotgenotencontact. 
Dat hij de enige NAH-Ambassadeur in de regio
met afasie is, maakt hem ook wel trots!

Hij wilt graag meer bekendheid aan de ernst van
afasie geven. En dat de impact groot is, zeker ook
voor de nabestaanden. “Die impact is
levenslang”.

EVEN VOORSTELLENEVEN VOORSTELLEN

Meld u zich dan aan via de website bij ‘Inschrijven
Nieuwsbrief’. Geef hier uw e-mailadres in en u krijgt
een overzicht van alle nieuwsbrieven van
Hersenletsel.nl waar u voor kunt aanmelden.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

Voor de regio Noord-Brabant is Nancy Bastiaansen
ons team komen versterken. Zij zal zorg dragen voor
onze PR en communicatie.
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‘Wat heb ik zin in vandaag’, zo zegt het gevoel van
Willem. “Met gezonde spanning ga ik vandaag mijn
eerste presentatie geven. Mijn ervaringsverhaal
vertellen met betrekking tot de ergotherapie die ik
heb gekregen tijdens mijn revalidatie, aan
tweedejaars ergotherapeuten studerende aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Om 7.40 uur ben ik van huis vertrokken en om 8.15
uur ben ik bij Wendy, zodat we samen naar Nijmegen
kunnen gaan. Wel net zo gezellig. We zijn ruim op tijd
aangekomen, zodat ik de tijd heb om uit te rusten
van de -voor mij- lange autorit. En om mij voor te
kunnen bereiden op de presentatie. Een sigaretje en
even de oogjes dicht helpen mij om de opgedane
prikkels even te verwerken.“

Om 10.00 uur zijn ze klaar voor de start. Wendy
begint met de presentatie over de vereniging en
verteld over hoe om te gaan met mensen met NAH
en over bijbehorende kenmerken van NAH patiënten. 
“Blijkbaar zoǹ duidelijk verhaal dat er geen vragen
zijn vanuit de leerlingen”, grapt Willem. 

Aansluitend vertelt hij zijn verhaal. “En wat voel ik
mij hier goed bij. Wat een energie geeft mij dit
ambassadeurschap!”

Met iedereen samen aan tafel zijn we nog verder in
gesprek gegaan en hebben we wat anekdotes
verteld met betrekking tot NAH. We merkten dat de
leerlingen zich op hun gemak voelden. Het was een
ontspannen en prettige sfeer. Na afloop hebben we
iedereen persoonlijk bedankt. “Wauw,̀ wat geeft mij
dit een boost”. 

Wendy en ik wilden deze ochtend afsluiten met een
lunch in een gezellig restaurantje. We hebben
heerlijk buiten gezeten en met een wijntje hebben
we geproost op een geslaagde ochtend. Wat een
teamwork! 
Ik kijk uit naar een volgende samenwerking met
Wendy en zie wederom een mooie presentatie
tegemoet.

Groeten,
Wendy Langen en Willem Beckers.

Voorzitter, secretaris en penningmeester
Sinds 1 januari 2021 heeft de regio Noord-Brabant van Hersenletsel.nl weer een nieuw bestuur. Het
bestuur is nog niet compleet: we missen nog een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De regio-ondersteuner vervult op dit moment de functie van secretaris/penningmeester. 

Lijkt het u wel wat om mee te doen? Onze groep enthousiaste mensen behartigen de belangen,
organiseren lotgenotenbijeenkomsten en geven voorlichting over de gevolgen en de impact van
NAH in het dagelijks leven. Dit doen zij voor inwoners van Noord-Brabant, die getroffen zijn door Niet
Aangeboren Hersenletsel.

Neem dan snel een kijkje op onze website: www.hersenletsel.nl/noord-brabant.

VACATURE BESTUUR

Op 22 juni hebben onze ambassadeurs Wil lem
Beckers en Wendy Langen hun eerste gast-
col lege gegeven aan tweedejaars studenten
ergotherapie van de HAN in Ni jmegen.
Een persoonli jk verslag door Wil lem en Wendy.

VERSLAG GASTCOLLEGEVERSLAG GASTCOLLEGE
VOOR STUDENTEN HANVOOR STUDENTEN HAN

https://www.hersenletsel.nl/actueel/nieuws/verslag-gastcollege-voor-studenten-han
http://www.hersenletsel.nl/noord-brabant
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Vught wil meer aandacht voor mensen met een
niet-zichtbare beperking

Vught heeft enkele jaren geleden de Lokale Inclusie
Agenda (LIA) 2019-2021 vastgesteld. Dit is de lokale
uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van
personen met een handicap. In juni 2016 heeft
Nederland dit VN-verdrag geratificeerd. Een
belangrijke stap om het doel van het VN-verdrag te
behalen: drempels, in de brede zin van het woord,
voor personen met een beperking of chronische
ziekte zo veel mogelijk wegnemen, zodat zij volledig
kunnen deelnemen aan de samenleving. In het
nieuwe Vughtse bestuursakkoord is opgenomen dat
dit beleid zal worden voortgezet.

'IN DE KRANT''IN DE KRANT'

Elk jaar worden er in Nederlandse ziekenhuizen
19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 1
maand tot 24 jaar met NAH gezien. 

Van hen hebben er 15.000 traumatisch en 4.000
niet-traumatisch NAH. Dat zijn aantallen om van
te schrikken. 

Daarnaast zijn er jaarlijks nog duizenden
kinderen en jongeren die na een flinke val niet
naar het ziekenhuis gaan. Zij staan nergens
geregistreerd, dus het werkelijke aantal kinderen
en jongeren met NAH ligt met zekerheid nog veel
hoger. 

Van de kinderen en jongeren met traumatisch
NAH heeft 10% ernstig of matig NAH. De overige
90% heeft licht NAH.

Bron: Hersenz

Vanaf 1 september starten we met een NAH
Informatiepunt in het Elkeriek ZIekenhuis in
Helmond.

Drie ambassadeurs, t.w. Angelique Bax, Monique
van Och en Willem Beckers uit de
ambassadeursgroep Eindhoven, zullen tijdens een  
inloopspreekuur kennis delen, hulp bieden of een
luisterend oor, aan mensen die direct of indirect
getroffen zijn door NAH. 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang!

Alle aankomende updates leest u ook op onze
website: www.hersenletsel.nl/noord-brabant

NAH INFORMATIEPUNTNAH INFORMATIEPUNT

WWW.HERSENLETSEL.NL/NOORD-BRABANT

Het volledige artikel van Het 
Klaverblad Vught lezen? Scan 
dan hiernaast de QR-code.

Of klik hier voor het hele artikel

https://www.hersenletsel.nl/actueel/nieuws/vught-wil-meer-aandacht-voor-mensen-meteen-niet-zichtbare-beperking
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De website Watvindik.nl is in een nieuw jasje gestoken! 

De nieuwe website, www.wegwijzer-hersenletsel.nl, biedt een
overzicht van gekwalificeerde therapeuten en zorgprofessionals
met ervaring op het gebied van CVA/NAH. Het is voor zorgvragers
en naasten mogelijk om per regio of per vakgebied te zoeken
naar zorgverleners. Het biedt op deze wijze een compleet beeld
van aanbod van zorg. 

CONTACTGEGEVENS
HERSENLETSEL.NL - REGIO NOORD-BRABANT
E-mail: noordbrabant@hersenletsel.nl
Rekeningnummer: NL65INGB0009443158
T.n.v. Stichting Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant
Regio-ondersteuner: Lies Bonsang
Telefoon: 06-15091924

De afgelopen weken hebben we onze sociale
platforms wat uitgebreid!

Naast de agenda en laatste nieuwtjes op onze
website zullen we ook regelmatig content delen
op verschillende sites. Hiermee verbreden we ons
netwerk en worden we nog meer zichtbaar. 
Hieronder de accounts. Klik op het icoon om
erheen te gaan.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de eerste
week van augustus en staat volledig in het
teken van onze ambassadeurs.

Deadline aanleveren kopij: 
Uiterlijk vrijdag 29 juli naar
noordbrabant@hersenletsel.nl

WATVINDIK.NL HEEFT EEN NIEUW JASJEWATVINDIK.NL HEEFT EEN NIEUW JASJE

SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA

FACEBOOK             INSTAGRAM              TWITTER              LINKEDIN 

Eerder was er voor zorgvragers niet één plek waar het brede aanbod van zorg op
het gebied van CVA/NAH zichtbaar was. Deze site biedt een helder overzicht per regio.

Lees hier het volledige artikel.

HersenletselNBrHersenletselNoordBrabant
hersenletsel-nl-regio-

noord-brabant-67089b215/HersenletselNoordBrabant

https://www.facebook.com/HersenletselNoordBrabant
https://www.linkedin.com/in/hersenletsel-nl-regio-noord-brabant-67089b215/
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https://www.instagram.com/hersenletselnoordbrabant/
http://www.hersenletsel.nl/noord-brabant
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