
  

 

MEE Academie 
 

 

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren 

hersenletsel. ( NAH )    

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) betekent een breuk in iemands 
levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met NAH als voor 
de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak 
problemen op. Een standaardaanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt 
deskundigheid op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. 

Voor wie? 
Deze training is voor iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken krijgt met 
mensen met niet aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld Wmo consulenten, wijkwerkers, 
woonbegeleiders en mensen werkzaam bij sociale werkvoorzieningen. Ook mensen die 
vrijwilligerswerk doen en te maken hebben met mensen met niet aangeboren hersenletsel 
kunnen deelnemen. 

Programma  
De training bestaat uit 1 dagdeel van 4 uur. Tijdens de training komen de volgende 
onderwerpen aan bod:  

- Theorie over NAH 
- Theorie vertalen naar de praktijk  
- In gesprek met een ervaringsdeskundige met NAH 
- Hoe kun je als professional hulp bieden? 

Een training wordt altijd op maat gemaakt. De prijs wordt o.a. bepaald door de werkvorm, 
bijvoorbeeld een bijdrage van een ervaringsdeskundige (iemand met een beperking). 

Resultaat  
Na afloop van de training: 

- Weten deelnemers wat een niet-aangeboren hersenletsel is; 
- Hebben de deelnemers ervaren hoe het is om NAH te hebben; 
- Weten de deelnemers hoe ze NAH kunnen herkennen en signaleren bij jeugdigen 

en volwassenen; 
- Zijn de deelnemers op de hoogte van de zichtbare -en onzichtbare gevolgen van 

NAH bij jeugdigen en volwassenen; 
- Weten de deelnemers dat NAH ook gevolgen heeft voor de omgeving; 
- Weten de deelnemers hoe ze het beste in gesprek kunnen gaan met jeugdigen en 

volwassenen met NAH; 
- Hebben de deelnemers kennis over de sociale kaart en hoe deze kan helpen bij 

het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen met NAH; 



  

Accreditatie: 
SKJ 4/ Registerplein 4 

Wanneer: 
Dinsdag 11 februari  
9.00 – 13.00 uur 

Locatie:  
MEE Zuid-Limburg, Frankenlaan 7, Heerlen 

Kosten: 
€ 200,- 

Aanmelden: 
Vóór 28 januari 2020 via een mail naar cursussen@meezuidlimburg.nl o.v.v. uw naam, 
telefoonnummer, factuuradres en betreffende training waarvoor u zich aanmeld. De 
training gaat door bij meer dan 5 deelnemers met een maximum van 15 deelnemers. Uw 
aanmelding wordt definitief na betaling. 

 

Wilt u meer weten over deze training, neem dan contact op: 088-010 2222 of via e-mail 
cursussen@meezuidlimburg.nl  
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