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INFORMATIEBIJEENKOMST 

 

over de (onzichtbare) gevolgen  

van niet-aangeboren  

hersenletsel en de  

mogelijkheden voor zorg   

en ondersteuning in  

de regio Kennemerland 

en Haarlemmermeer 

 
LOCATIE 
Wijkcentrum De Wereld  
Laan van Berlijn 1 
2034 SB Haarlem 
 
VOOR  
mensen met niet-aangeboren  
hersenletsel, hun naasten en  
andere belangstellenden 
 
MET SPREKERS VAN  
Hersenletsel.nl, Heliomare  
Hersenz, Ons Tweede Thuis  
en Tandem Mantelzorg 
 
KOSTEN 
geen 

16 maart 2019  

10.00 - 12.30 uur   

inloop vanaf 9.30 uur 



 

PROGRAMMA 
 
 
09.30  Inloop en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 Welkom 
  Antje Kleef (coördinator), CVA-netwerk Haarlem e.o. en NAH-netwerk Kennemerland 
 
10.05 Hersenletsel.nl, dé vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten 
  Angela van der Marck (secretaris afdeling Noord-Holland), Hersenletsel.nl 
 
10.15 De onzichtbare gevolgen van hersenletsel  
  Rianne Robben (neuropsycholoog), Heliomare Hersenz 
  
10.40 De kracht van Hersenz, écht verder met hersenletsel 
  Sicco van der Werf (cognitief behandelaar) en Gea Swart (ervaringsdeskundige), Heliomare Hersenz 
 
11.05 Pauze 
 
11.25 Interview met Gerbrand van Veen, ervaringsdeskundige van het Centrum voor NAH  
  Michel de Bruin (gedragsdeskundige) en Ellen Meier (locatiemanager), Ons Tweede Thuis 
   
11.50 Zorgen voor een naaste met hersenletsel 
  Yvette van Bladeren (consulent), Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
   
12.15 Afsluiting en mogelijkheid tot napraten 
 
12.30  Einde 

 

THUIS MET HERSENLETSEL, 

HOE VERDER? 
 

TOELICHTING 
 
De meeste mensen die een beroerte of een andere vorm van niet-aangeboren  
hersenletsel (NAH) krijgen, keren na verblijf in het ziekenhuis en een eventueel  
revalidatietraject weer terug naar huis. Dan wordt pas echt duidelijk wat de  
gevolgen van het opgelopen hersenletsel voor het dagelijks leven zijn.  
Soms treden problemen pas na langere tijd op. Het verband met het hersenletsel wordt 
vaak niet of te laat gelegd, waardoor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun 
naasten vaak lang moeten zoeken om de juiste zorg en ondersteuning voor hun problemen 
te krijgen. In deze bijeenkomst informeren wij u over de zorg en ondersteuning voor  
mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de regio Kennemerland en  
Haarlemmermeer en laten wij u weten waar u met uw vragen terecht kunt. 


