Sociale kaart licht traumatisch hersenletsel (THL) Zuid-Holland
Deze sociale kaart is voortgekomen uit het project ‘Thuis in eigen hoofd’. De sociale kaart is
onderdeel van het stappenplan ‘Thuis komen in eigen hoofd’ welke door de projectgroep
onder leiding van Marcella de Oude, ergotherapeut, en in samenwerking met Hersenletsel.nl
Z-H is ontwikkeld. Hersenletsel.nl Z-H draagt zorg voor het actualiseren van de sociale kaart.

Delft/Haaglanden
Ergotherapeut
Dineke Bangerter
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:

Ervaring:
Contactgegevens:
Website:
Edith Brocken
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:

Ervaring:
Contactgegevens:
Website:

Astrid van Leest
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:

Ervaring:
Contactgegevens:
Website:

Ergotherapie Hand in Hand
Den Haag; Segbroek, Loosduinen, Duinoord, Zeeheldenkwartier,
Schilderswijk, Transvaal en Centrum. Andere wijken op aanvraag.
Ik ben gespecialiseerd in NAH, sensorische informatieverwerking
(ASITT) en school mij bij op het gebied van mind/body connectie,
SOLK7 en werkhervatting volgens de methodiek van Weer aan het
Werk
Ik heb ervaring in het werken met NAH patiënten, whiplash en postcommotioneel syndroom
06 34 64 36 40, dineke@ergotherapie-bangerter.nl
www.ergotherapie-hand-in-hand.nl

Ergo & arbeid
Den Haag en omgeving
Ik ben als ergotherapeut gespecialiseerd in arbeidsre-integratie
(spoor 1), ik werk middels de participatieve aanpak en doe
werkplekonderzoeken. Ik ben geschoold in de PRPP4, dit is een
ergotherapeutisch instrument om de informatieverwerking (cognitie)
in kaart te brengen
Ik heb 4,5 jaar ervaring in het behandelen/begeleiden van mensen
met licht THL in relatie tot arbeid
06 10 68 53 71, edith.brocken@ergoenarbeid.nl
www.ergoenarbeid.nl

Ergo & arbeid
Zoetermeer en omgeving
Ik ben als ergotherapeut gespecialiseerd in arbeidsre-integratie
(spoor 1), ik werk middels de participatieve aanpak en doe
werkplekonderzoeken
Ik heb 3,5 jaar ervaring in het behandelen/begeleiden van mensen
met licht THL in relatie tot arbeid
06 26 41 75 13, astridvanleest@ergoenarbeid.nl
www.ergoenarbeid.nl

Hoeksche Waard
Ergotherapie
Marcella de Oude
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:
Ervaring:

Contactgegevens:
Fysiotherapie
Website:

Ergotherapie Hoeksche Waard & Barendrecht
Gemeente Hoeksche Waard en Barendrecht
master Neurorevalidatie en Innovatie, ParkinsonNet, oncologie
Gedurende mijn master ben ik mij gaan specialiseren in licht THL.
Ik ben projectleider van “Thuis in eigen hoofd”- een project om de
(h)erkenning van licht THL te verbeteren.
06 26 48 91 32, maj.deoude@zorgmail.nl
www.ergotherapiehoekschewaard.nl

Fysiotherapie
Nienke van Daalen
Werkzaam bij:
Fysiocenter Nieuw-Beijerland
Werkgebied:
Aan huis behandeling is mogelijk in regio Oud-/Nieuw- Beijerland,
Piershil en Goudswaard
Specialisaties:
Geriatriefysiotherapeut sinds 2016, vestibulaire klachten en
cervicogene2 duizeligheid, beweegkuur Diabetes, Buurtzorg+
Ervaring:
Ik heb ervaring in het werken met NAH1 patiënten. Daarnaast
behandel ik als geriatriefysiotherapeut patiënten met verscheidene
hersenaandoeningen.
Contactgegevens:
0186 69 20 53, 06 19 56 84 79, nienke@fysiocenternb.nl
Website:
www.fysiocenterNB.nl

Marlies van den Dorpel
Werkzaam bij:
Fysiocenter Nieuw-Beijerland
Werkgebied:
Aan huis behandeling is mogelijk in regio Oud-/Nieuw- Beijerland,
Piershil en Goudswaard
Specialisaties:
Manueel therapeut sinds 2014, cranio-mandibulair complex
(kaakgewricht behandeling), dry needling, hyperventilatie en
stabiliteitstraining
Ervaring:
Ik heb ervaring met de behandeling van duizelingen en/of
nekklachten bij na een trauma
Contactgegevens:
0186 69 20 53, 06 19 56 84 79, marlies@fysiocenternb.nl
Website:
www.fysiocenterNB.nl

Mantelzorgondersteuning
Stichting MEE
Werkgebied:
Specialisaties:

Contactgegevens:
Website:

Hoeksche Waard
MEE Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in de
Hoeksche Waard zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen
houden
078 206 32 02, mantelzorg@meeplus.nl
https://www.meeplus.nl/,
https://www.meemantelzorg.nl/gemeentes/hoeksche-waard/

Rotterdam
Ergotherapie
Irene Boelhouwer
Fysiotherapie
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Bas Zuiderent
Specialisaties:
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Ervaring:
Specialisaties:
Contactgegevens:
Ervaring:
Website:
Contactgegevens:
Bijzonderheden:
Website:

Maasstad ziekenhuis, locatie Rotterdam
Poliklinisch, u wordt in het ziekenhuis behandeld
Ik
ben en
naast
ergotherapeut
ooken
Cognitief
Boddé
Zuiderent
fysiotherapie
manueleRevalidatie
therapie Therapeut
(CRT)
Rotterdam- Hillegersberg
Ik
hebmanueel
ruime werkervaring
mensen met NAH
Ik ben
therapeut en met
ben gespecialiseerd
in dry needling
010
391
36
25,
boelhouweri@maasstadziekenhuis.nl
Ik heb ervaring met de behandeling van mensen met licht THL. daarnaast
https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismenbegeleid ik sporters op alle niveaus
afdelingen/revalidatiegeneeskunde/ergotherapie/
010 41 80 79 6, 06 13 14 12 14, zuiderent@bzfysio.nl
Om
in het ziekenhuis door een ergotherapeut behandeld te kunnen
www.bzfysio.nl
worden moet u door een specialist naar de revalidatiearts worden
verwezen.

GZ-psychologie
Florence Remijn
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:
Ervaring:

Contactgegevens:
Website:

Psychologenpraktijk Remijn
Rotterdam, geen aan-huis behandeling mogelijk
GZ-psycholoog en neuropsycholoog
Ik heb ervaring in de behandeling van mensen met hersenletsel en
mantelzorgers. U kunt o.a. bij mij terecht met betrekking tot:
omgaan met cognitieve problemen; omgaan met
persoolijkheidsveranderingen; of omgaan met een veranderde
emotieregulatie
06 40 72 49 07, info@ppremijn.nl
www.psychologenpraktijkremijn.nl

Optometrie
Richard H. Boes
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:
Contactgegevens:
Website:

Eye4Vision
Geen-aan huis behandeling mogelijk, zo ver als u bereid bent/de
mogelijkheid hebt ervoor te rijden
Neuro-optometrie
0180 425 639, info@eyeforvision.nl
http://www.eyeforvision.nl/

Psychomotorische therapie
Elke Machielsen
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:
Ervaring:
Contactgegevens:
Website:

Het PRAKTIJK LOKAAL Rotterdam
Rotterdam
Master psychomotorische therapie, ACT3 en running therapie
Ik heb ervaring in de neurorevalidatie en arbeidsrevalidatie
06 47 58 05 81, rotterdam@hetpraktijk-lokaal.nl
www.hetpraktijk-lokaal.nl

Voorne-Putten
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Alida van Schaardenburg
Werkzaam bij:
Stichting MEE
Werkgebied:
Voorne- Putten
Specialisaties:
Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met NAH1,
een lichamelijke beperking en/of chronische aandoeningen. Ik ben
aangesloten bij Hersenletsel.nl Zuid-Holland.
Ervaring:
Ik ben onafhankelijk cliëntondersteuner vanuit de WMO5 en WLZ6.
Contactgegevens:
0181 33 35 07, alida.vanschaardenburg@meeplus.nl
Website:
https://www.meeplus.nl/

Ergotherapie
Aafke Ruiter
Werkzaam bij:
Werkgebied:
Specialisaties:
Ervaring:
Contactgegevens:
Website:
Bijzonderheden:

Spijkenisse Medisch Centrum, valt onder het Maasstad ziekenhuis
Poliklinisch, u wordt in het ziekenhuis behandeld
Ik ben naast ergotherapeut ook klinisch neuropsycholoog, cognitief
revalidatie therapeut
Ik heb ruime werkervaring met mensen met NAH
0181 65 84 10, ergosmc@maasstadziekenhuis.nl
https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismenafdelingen/revalidatiegeneeskunde/ergotherapie/
Om in het ziekenhuis door een ergotherapeut behandeld te kunnen
worden moet u door een specialist naar de revalidatiearts worden
verwezen.

Meditatie/mindfulness training
Stephanie van Schie
Werkzaam bij:
Inspired by Life
Werkgebied:
Hellevoetsluis, Rockanje, Brielle en Spijkenisse
Specialisaties:
Coaching, meditatie en (zelf)reflectie
Ervaring:
Mijn eigen ervaring met hersenletsel is de basis van mijn boek
waarin ik tips, adviezen en informatie geef welke je helpen een
beter herstel te bereiken: 'Hersenletsel - balans in je leven'. Na drie
jaar ben ik mijn bedrijf gestart zodat ik anderen kan helpen in hun
herstel.
Contactgegevens:
inspiratie@inspiredbylife.nl
Website:
www.inspiredbylife.nl

1

Niet aangeboren hersenletsel
vanuit de nek ontstane duizeligheid
3
Acceptance and Commitment Therapy
4
Perceive Recall Plan Perform
5
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
6
Wet Langdurige Zorg
7
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
2

