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Hersenletsel
+ elke vraag
+ iedereen
+ altijd

Van patiënt naar cliënt
+ behandeling 
+ begeleiding 
+ ondersteuning
Zelfredzaam meedoen waar het kan

Van cliënt naar 
ervaringsdeskundige
+ professionals
+ vrijwilligers
+ cliënten
+ naasten
Werken in groepen, 
leren van elkaar,
regie over eigen leven

Ervaringsdeskundigen 
helpen professionals
Leren door contact met anderen
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Hersenletsel
centrum Rott erdam Rijnmond

Hersenletsel
centrum Rott erdam Rijnmond

Het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond is  op diverse 

locaties in de regio actief. U kunt er terecht voor uw vragen, 

diverse activiteiten of een gesprek.

 

 Kijk voor meer informatie op:  

www.hersenletselcentrum.com/Rdamrijnmond

 

Contactgegevens:

Postadres:     p/a Postbus 461 | 2900 AL Capelle aan den IJssel

Telefoon:       06-43.222.668

Mail:                Rdamrijnmond@hersenletselcentrum.com

 
Onderstaande organisaties van het NAH-netwerk bundelen hun expertise 

en leveren een bijdrage aan het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond.



   

In het Hersenletselcentrum staat de mens 

met hersenletsel en zijn omgeving centraal. 

Je kunt er terecht voor alle vragen over leven met hersenletsel, 

mogelijkheden voor zorg en behandeling, begeleiding, cursussen, 

activiteiten en ontmoeting.

Ervaringsdeskundigheid
Beschikken over ervaringskennis is niet hetzelfde als ervaringsdeskundigheid. 

Ervaringsdeskundigen gaan pas na een zorgvuldige selectie en opleiding 

aan de slag. Sommigen zijn mantelzorger, anderen hebben zelf een vorm 

van hersenletsel. Zij benutten hun talenten zo nodig met 

professionele ondersteuning.

Mogelijkheden:

• begeleiden van groepsactiviteiten 

• werken als buddy

• ervaringen delen tijdens gesprekken

• geven van voorlichting en informatie

• bijdrage geven aan de klankbordgroep

Klankbordgroep
Deze bestaat uit ervaringsdeskundigen en naasten.  

De taken van de klankbordgroep zijn:

• belangenbehartiging van mensen met hersenletsel.

• gevraagd en ongevraagd advies geven aan de 

verschillende deelnemers van het Hersenletsel netwerk. 

• toezien op de kwaliteit van de persoonlijk aanpak in zorg- en dienstverlening.

Er is nauwe samenwerking met patiëntenvereniging en Zorgbelang.

Hersenletsel
centrum

hersenletselcentrum professionele hulp ondersteuning lotgenoten contact met anderen

ervaringsdeskundige klankbordgroep organisatie

Hersenletsel, hoe nu verder? 

Een beschadiging aan de hersenen: het komt onverwacht en kan iedereen 

op elke leeftijd treff en. Gewone alledaagse handelingen kunnen heel 

lastig worden. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. 

Er kunnen problemen zijn met bewegen, plannen, geheugen of 

communicatie. Ook de naaste omgeving moet hier mee leren omgaan.

Weer thuis en dan…
Na de behandeling in het ziekenhuis of revalidatie is het een uitdaging om 

thuis de draad weer op te pakken en het geleerde toe te passen. Veelal is 

het noodzakelijk zich aan te passen aan het ‘veranderde leven’.  Het herstel 

of het nemen van ‘regie over je leven’ lukt beter als er ook ondersteuning is 

voor de naast betrokkenen. Ieder mens is uniek, met zijn eigen prioriteiten, 

leeftijd en mogelijkheden. Vaak helpt het om ervaringen te delen met 

anderen die hetzelfde doormaken. Ook als het hersenletsel al langer 

geleden is, kunnen er nieuwe vragen ontstaan. Het Hersenletselcentrum 

kan ondersteunen in de zoektocht naar antwoorden en oplossingen.

Hersenletselcentrum
Begrip en écht begrepen worden, zijn twee verschillende dingen.

In een Hersenletselcentrum werken mensen met ervaringskennis 

over hersenletsel én professionals nauw samen.  

Het doel hiervan is:

• ondersteunen van naast betrokkenen

• mensen met hersenletsel de kans te geven 

 zelf regie over hun leven te nemen en 

 zelfredzaam te worden/blijven

• nieuwe mogelijkheden ontdekken 

 en optimaal benutten. 

 Ieder mens heeft talenten. 

“Het gaat wisselend. 
Je neemt kleine stapjes. 

Soms vooruit, soms 
achteruit. Ook na jaren
kan het nog verbeteren. 

Waar ik kan, help ik 
anderen”.


