GIDS NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL MIDDEN-HOLLAND
VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN NAASTEN

COLOFON

De gids Niet-aangeboren Hersenletsel Midden-Holland is een uitgave van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland werkt aan
inhoudelijke regionale afstemming binnen de zorg in het belang van de patiënt/cliënt.
In deze gids wordt een overzicht gegeven van de aanwezige hulp- zorg-, en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.
Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Aanvullingen zijn welkom. Wijzigingen
voorbehouden.
De gids Niet-aangeboren Hersenletsel Midden-Holland is te vinden op:
www.transmuraalnetwerk.nl.
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Wijzigingen kunt u doorgeven via:
Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Postbus 1098
2800 BB Gouda
Telefoon: (0182) 50 55 34
E-mail: info@transmuraalnetwerk.nl

Illustraties
De schilderijen in deze gids zijn gemaakt door mensen met niet-aangeboren
hersenletsel in De Terp en De Dijk, Activisie. De foto’s zijn gemaakt in locaties van
Gemiva-SVG Groep.

Deze gids is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de
Montagnestichting.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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DEEL III

DEEL I: DIRECT ANT WOORD OP UW VRAGEN

Activisie De Dijk

DEEL I

INLEIDING
De gids ‘Niet-aangeboren hersenletsel Midden-Holland’ is
bedoeld voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) en hun naasten. U vindt hier algemene informatie en een
overzicht van de hulp-, zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in
de regio Midden-Holland.

Pagina 37 geeft speciaal voor mensen met NAH een
samenvatting van de belangrijkste informatie uit de gids.
Deze gids gaat niet in op het zorgaanbod voor kinderen met
niet-aangeboren hersenletsel. Informatie daarover kunt u vinden
via MEE Midden-Holland. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar
organisaties die een specifiek aanbod hebben voor kinderen met
een hersenletsel.

Voor een deel van de genoemde mogelijkheden in deze
gids betaalt u een eigen bijdrage of dient u een aanvullende
verzekering te hebben. Er zijn echter ook plaatsen waar u
gratis terecht kunt of slechts een kleine bijdrage betaalt.
Dit zijn bijvoorbeeld de inloopcentra in onze regio.
U kunt met vragen over uw hersenletsel gratis en vrijblijvend
terecht bij een van onderstaande organisaties:
● Het Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
● Activisie
● Gemiva-SVG Groep
● Hersenletsel.nl Zuid-Holland
● Sanare Zorg & Welzijn
● Het sociaal team in uw gemeente
● ZorgBrug
● Zorgpartners Midden-Holland
U vindt contactgegevens achter in deze gids.
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Deze gids is opgesteld naar aanleiding van vragen over het
zorgaanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u in deel I.
Deel II bevat achtergrondinformatie en in deel III staan de
adressen van betrokken organisaties in Midden-Holland.

Uiteraard is een zo volledig mogelijke informatiegids ons streven.
Is vermelde informatie niet (meer) correct? Of ontbreekt relevant
(nieuw) aanbod in deze gids? Dan verzoeken wij u contact op te
nemen met het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.

DEEL I

1. INFORMATIE OVER NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
1.1. TWEE SOORTEN NAH
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Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen
ontstaan na de geboorte, in de loop van het leven. Er zijn twee
soorten niet-aangeboren hersenletsel:
● Traumatisch hersenletsel
● Niet-traumatisch hersenletsel
Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buitenaf.
Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit.
Het hersenletsel kan zorgen voor tijdelijke gevolgen of juist voor
gevolgen op de lange termijn.

Een botsing met een hard oppervlak
Door een verkeersongeval of val op het hoofd kunnen de hersenen beschadigen. Dit wordt traumatisch hersenletsel genoemd.
Een probleem met de bloedvaten in de hersenen
Hier gaat het bijvoorbeeld om een beroerte of een aneurysma.
Een beroerte is een verzamelnaam voor een hersenbloeding en
een herseninfarct.
Zuurstoftekort
Wanneer de hersenen een zuurstoftekort hebben, bijvoorbeeld
door een hartstilstand of bijna-verdrinking, kan er hersenschade
optreden.

Meer informatie over gevolgen vindt u in hoofdstuk 3.2.

1.2. OORZAKEN
Hersenbeschadigingen hebben verschillende oorzaken. De
meest voorkomende oorzaken zijn:

Overige oorzaken
Andere oorzaken van hersenletsel kunnen zijn:
● Hersentumor of hersenoperatie
● Neurologische ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson
● Dementie (Zie: Dementiegids Midden-Holland)
● Infecties van hersenen of hersenvliezen

● Hersenkneuzing (Stichting Contusio Cerebri Fonds:
www.hersenkneuzing.nl)
● Vergiftiging of gebruik van alcohol of drugs
● Epilepsie (het Epilepsiefonds: www.epilepsie.nl)
● Waterhoofd/hydrocephalus
● Stofwisselingsaandoeningen

1.3. ORGANISATIES MET INZET VOOR NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL
Voor meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel kunt u terecht bij:

Hersenletsel.nl heeft een afdeling in Zuid-Holland. Deze
organiseert diverse activiteiten en kan u de weg wijzen naar
lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in uw omgeving.
Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
Bij het Provinciaal Coördinatiepunt kan iedereen vrijblijvend
terecht met alle vragen. Indien gewenst kunnen, in overleg
met de vragensteller, vragen worden voorgelegd aan het
hersenletselteam met het verzoek om advies. Het Provinciaal
Coördinatiepunt coördineert het hersenletselteam MiddenHolland/Haaglanden/Zuid-Holland-Noord. Dit gespecialiseerde
hersenletselteam bestaat uit een psychiater, neuroloog, psycholoog,
enkele artsen, maatschappelijk werkenden, consulenten en
andere professionele hulpverleners. De leden van het team
hebben uiteraard een beroepsgeheim. Er wordt alleen gewerkt
met schriftelijke toestemming van de cliënt. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
www.hersenstichting.nl
De Hersenstichting zet zich in om hersenen gezond te houden,
hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
De Stichting doet onderzoek, geeft voorlichting en voert vernieuwende (zorg)projecten uit. De afdeling patiëntenvoorlichting heeft
een infolijn en beantwoordt dagelijks tussen 9.30 en 12.00 uur
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Hersenletsel.nl
De vereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met hersenletsel.
Het wil kennis over en begrip voor hersenletsel vergroten. Het
helpt u om de draad weer op te pakken. Ook kunt u daarover
in contact komen met anderen. Daarnaast werkt Hersenletsel.nl
samen met partners in de gezondheidszorg, mantelzorg en
beleid. Het wil de zorg, ondersteuning en de maatschappelijke
aandacht meer afstemmen op de wensen en mogelijkheden van
mensen met hersenletsel.

DEEL I

1. INFORMATIE OVER NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

DEEL I

telefonisch vragen over hersenen en hersenaandoeningen, maar
geeft géén individueel medisch advies. De Infolijn is bereikbaar op
het nummer (070) 209 22 22 of per mail: infolijn@hersenstichting.nl.
Via de website kunt u schriftelijk vragen stellen. De site biedt veel
informatie over de hersenen en u kunt allerlei brochures aanvragen
over (de gevolgen van) hersenaandoeningen.
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www.hersenletselcentrum.com
Het hersenletselcentrum beoogt een brug te slaan van zorg naar
welzijn. Op de website kunt u vinden wat er in uw omgeving aangeboden wordt op het gebied van activiteiten, cursussen of ontmoetingen. U kunt er terecht met vragen en leest meer over de
inzet van ervaringsdeskundigheid en de Klankbordgroep Midden
Holland. De Klankbordgroep geeft organisaties en beleidsmakers
gevraagd en ongevraagd advies en komt op voor de belangen
van mensen met hersenletsel en hun naasten.
www.nah-info.nl
Website waar u informatie vindt over NAH. De website is gemaakt
door ervaringsdeskundigen die te maken hebben met NAH in
hun leven.

www.thuisarts.nl
De website geeft betrouwbare informatie over gezondheid en
ziekte. Bij vragen en klachten thuis, voor, tijdens en na uw bezoek
aan de huisarts. De website is samengesteld door huisartsen.
Zorgboek Niet-aangeboren hersenletsel
Het Zorgboek Niet-aangeboren hersenletsel is gemaakt voor
mensen met NAH en hun naasten. Het is een informatief boek
met veel praktische tips, uitgegeven door Stichting September.
Het zorgboek:
● is te koop of te leen bij de apotheek
● is te leen bij de openbare bibliotheken
● kan worden ingezien bij Palet Welzijn

DEEL I

1. INFORMATIE OVER NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
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Gemiva-SVG Groep

DEEL I

DEEL I

2. OVERZICHT VAN DE ZORG IN MIDDEN-HOLLAND
Wanneer u te maken heeft met niet-aangeboren hersenletsel
krijgt u te maken met verschillende organisaties en professionals
in de gezondheidszorg. In dit hoofdstuk komt de ‘route’ aan
bod die u volgt door het zorglandschap en de organisaties die u
Acute fase

Wanneer: Meteen na het ontstaan
van het letsel tot enkele weken later

Revalidatie fase

Chronische fase

Sophia Revalidatie
T: (0182) 555 600

Doel: Cliënt en naasten participeren zo optimaal
mogelijk in het gezin en de samenleving

Zorgpartners Midden-Holland
T: (0182) 595 950

Meest voorkomende blijvende problemen
en organisaties die hulp bieden

Revalidatie In Beweging
T: (0182) 352 499

Doel: medische
stabilisatie

Werk

•
•
•
•

Gezin

• Activisie
• MEE Midden-Holland

Wanneer: Na medische stabilisatie tot
enkele maanden of jaren na het letsel

• Neuroloog
• Verpleegkundig specialist

Doel: beperken gevolgen hersenletsel,
leren omgaan met veranderin en verlies

Meer informatie
in H6

• Revalidatiearts
• Specialist ouderen
geneeskunde

Meer informatie
in H6

Financiën

Jezelf

Fase in het proces

Betrokken
(hoofd)professionals

Betrokken organisatie

Informatie

Wonen

Bedrijfsarts
UWV Werkbedrijf
MEE Midden-Holland
Activisie

• Zorgbelang Zuid-Holland
• Uw gemeente
• MEE Midden-Holland
• MEE Midden-Holland
• Diverse organisaties, zie deel III

Met alle klachten kunt u
terecht bij uw huisarts of het
sociale team bij u in de buurt

Meer
informatie:
H3, H4, H5, H7

11
| NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL MIDDEN-HOLLAND

Groene Hart Ziekenhuis
Telefonisch advies via: (0182) 505 384
ma-do (13.00 - 13.30 uur)

daarbij kunt aantreffen. Niet voor iedereen is deze weg hetzelfde.
Dit is zowel afhankelijk van de ernst en aard van het letsel, als van
de mate en duur van het herstel.
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Gemiva-SVG Groep

DEEL I

DEEL I

3. THUIS NA DE MEDISCHE BEHANDELING
Informatie over de medische behandeling vindt u in hoofdstuk 6.

● Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
● Uw huisarts / praktijkondersteuner GGZ

3.1. DE CHRONISCHE FASE

Bij algemene vragen over een hersenletsel kunt u terecht bij:
● Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland. Te bereiken
van maandag t/m woensdag via (06) 229 766 81.
● Het sociaal team in uw gemeente
● MEE Midden-Holland via (0182) 520 333
● Verpleegkundig specialist CVA/NAH. Te bereiken van
maandag t/m donderdag (13.00 – 13.30 uur) via 0182-505384.

Zorg, ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie
Verschillende zorgverleners kunnen u in uw thuissituatie helpen.
● Ergotherapeut
Een ergotherapeut kan uw thuissituatie in kaart brengen.
Samen met u en uw naasten probeert de ergotherapeut
u te leren omgaan met de veranderde mogelijkheden en
omstandigheden. De zorgverzekeraar vergoedt per cliënt 10
uur per kalenderjaar vanuit het basispakket.
● Fysiotherapeut
Door het hersenletsel kunt u last hebben met bewegen. De
fysiotherapeut kijkt met u welke problemen u heeft en welke
activiteiten u moeilijk kunt uitvoeren. De fysiotherapeut
biedt hiervoor training, geeft u adviezen over uw houding en
oefeningen die u zelf kunt doen en informeert u over
eventuele hulpmiddelen.
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De chronische fase beslaat de periode vanaf het moment dat u het
‘gewone leven’ weer oppakt. Dit is het moment wanneer u direct
vanuit het ziekenhuis naar huis gaat, na ontslag uit het revalidatiecentrum of wanneer u onder behandeling staat van uw huisarts.
In deze fase wordt meestal pas duidelijk wat de gevolgen van het
hersenletsel betekenen voor uw dagelijks leven. U en uw naasten
leren omgaan met de blijvende gevolgen. In deze fase gaat het
om acceptatie, verwerking en ondersteuning van u en uw naasten.

DEEL I

● Oefentherapeut
De oefentherapeut begeleidt en stimuleert u om zo optimaal
mogelijk zelfstandig te functioneren in het dagelijks leven.
U traint handelingen zoals aan- en uitkleden, in en uit bed
komen, in en uit de auto stappen. Daarnaast helpt de oefen
therapeut u met het verbeteren van mobiliteit, kracht en
uithoudingsvermogen.
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● Logopedist
Door een beroerte kunnen taal-, spraak- of slikstoornis ontstaan.
Als u één of meer van deze stoornissen heeft, komt de logopedist
bij u langs. De logopedist oefent gericht met u en adviseert over
het spreken en slikken.
● Diëtist
U kunt na het hersenletsel problemen hebben met eten en
drinken. Een behandeling van de diëtist is gericht op het
behouden of verkrijgen van een gezond gewicht, leren omgaan
met kauw- en slikproblemen en uw mogelijkheden om zelf
(of met hulpmiddelen) te kunnen eten.
● Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u en uw naasten ondersteunen
bij het omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. Dat kan

door het bespreken van problemen op relationeel gebied of door
het regelen van praktische zaken.
● (Neuro)psycholoog
Door het hersenletsel kunt u moeite hebben met het opnemen
en verwerken van kennis en informatie. Als u het bijvoorbeeld
lastig vindt namen te onthouden of handelingen te plannen,
kan de (neuro)psycholoog u helpen. Ook kan hij u helpen met
het omgaan met veranderingen op het gebied van gedrag en
emotie. Hij verricht zo nodig een onderzoek om zicht te krijgen
op de aard en ernst van deze problemen. Het onderzoek kan aanknopingspunten opleveren om u en uw naasten te begeleiden
en gerichte trainingen te starten.
● Ambulant begeleider
De ambulant begeleider ondersteunt u bij uw mogelijkheden en
beperkingen met het doel uw eigen kracht te behouden en te
vergroten. Hij informeert u, uw naasten en betrokken instanties
over niet-aangeboren hersenletsel en geeft advies over hoe
hiermee om te gaan. De ondersteuning kan gaan over: plannen
en organiseren; huishouding en voeding; scholing, werk en
dagbesteding; relaties, gezin en sociale contacten; cognitief,
sociaal, fysiek en emotioneel functioneren en ontremming en
gedrag. Hiernaast helpt de ambulant begeleider uw netwerk

te vergroten, waardoor u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven
functioneren.
Soms werken behandelaars vanuit een zorgcentrum of
revalidatiecentrum. Voor meer informatie over behandelingen
van de hierboven genoemde professionals kunt u contact
opnemen met een van de klantconsulenten of -coördinatoren
van de zorgcentra of revalidatiecentrum.
Gemiva-SVG Groep: (088) 205 24 00
Goudenhart: (079) 712 21 90
Zorgpartners Midden-Holland: (0182) 595 950
Activisie (ambulante begeleiding): (079) 343 47 91

Poliklinische behandeling
In de poliklinische revalidatiebehandeling is er aandacht voor
het vinden van een balans in verschillende levensgebieden
(o.a. werk, sociale activiteiten, relatie) met de beperkingen en
mogelijkheden die er nog zijn. U onderzoekt wat uw grenzen zijn
en leert hierbinnen te functioneren. U maakt keuzes die u zelf
waardevol vindt, rekening houdend met de eventuele gevolgen
van het letsel. De duur van de behandeling verschilt per persoon.
Afhankelijk van de ervaren problemen en behandeldoelen zijn er
diverse professionals betrokken.

Poliklinische behandelingen zijn mogelijk bij:
● Sophia Revalidatie Gouda
Dit betreft medisch specialistische revalidatiebehandeling, alleen
voor cliënten die in een eerdere fase nog geen poliklinische
revalidatiebehandeling hebben gehad in een revalidatiecentrum.
● Zorgpartners Midden-Holland
Voor fysio- en ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psychologie
en een specialist ouderengeneeskunde kunt u terecht bij Zorg
partners Midden-Holland. De behandeling kan zowel bij u thuis
als op een van de locaties plaatsvinden.
● Goudenhart
Bij Goudenhart kunt u terecht voor behandeling, revalidatie en
advies. Behandeling is mogelijk als u woont of tijdelijk verblijft in
één van de woonzorglocaties van WelThuis, of als u alleen poli
klinische behandeling nodig heeft. Deze poliklinische behandeling kan plaatsvinden in één van de locaties of bij u thuis.
Het programma ‘Late gevolgen NAH’ Sophia Revalidatie Gouda
Omdat mensen met hersenletsel in de chronische fase kunnen
vastlopen op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals sociale
contacten, relatie, werk, school en huishouden, biedt Sophia
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DEEL I

3. THUIS NA DE MEDISCHE BEHANDELING

DEEL I

Revalidatie gerichte korte modules in het programma ‘Late
gevolgen NAH’. Afhankelijk van de vraag krijgt iemand één
of meerdere modules aangeboden. De behandeling kan
individueel of in groepsverband zijn en duurt 6-12 weken. De
naaste omgeving speelt een belangrijke rol in het revalidatieproces. Vandaar dat een partner, familie of vrienden bij de revalidatie
worden betrokken.
Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, psycholoog,
seksuoloog, maatschappelijk werker en ergotherapeut. De
behandelduur is maximaal drie maanden.

Het programma bestaat uit verschillende modules. Dit zijn
bijvoorbeeld beweging, communicatie, emoties en gedrag. Na
kennismaking stelt de hoofdbehandelaar het behandelplan op
en in overleg wordt gekeken welke modules passend zijn bij de
hulvraag en doelen van de cliënt.
Een module duurt 14 weken. Er zijn 3 dagdelen per week
behandelingen op een locatie van Gemiva-SVG Groep. Daarnaast
komt één keer in de twee weken een behandelaar thuis om te
zorgen dat iemand met een hersenletsel de geleerde vaardig
heden ook kan toepassen in het dagelijks leven.
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De programma’s van Sophia Revalidatie Gouda zijn alleen te
volgen via verwijzing van de revalidatiearts. De huisarts of een
medisch specialist kan verwijzen voor een afspraak met een
revalidatiearts.
Hersenz
Hersenz biedt behandeling voor mensen met hersenletsel,
gericht op het verhogen van het participatieniveau en afgestemd
op het dagelijks leven. Het programma is bedoeld voor mensen
met hersenletsel die problemen ondervinden bij het opnieuw
oppakken van het leven na medisch herstel en eventuele
revalidatie. De naasten worden hier ook bij betrokken.

In regio Midden-Holland zijn behandelingen van Hersenz te
volgen bij Gemiva SVG-Groep in Gouda (De Rotonde).
Aanpassingen in de thuissituatie
Soms zijn thuis enkele aanpassingen nodig, zoals het plaatsen
van beugels in de toiletruimte en badkamer of het verwijderen
van drempels. Bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam kunt u
navragen of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen. Soms geldt
een eigen bijdrage. Als u een huis huurt, kunt u hierover contact
opnemen met de woningbouwvereniging. Een ergotherapeut
kan u adviseren over mogelijke aanpassingen of voorzieningen.
U kunt ook via het Wmo-loket van uw gemeente advies vragen. Voor

hierbij een rol spelen. Er bestaat een mogelijkheid van opname in
een woonlocatie. Zie voor meer informatie hoofdstuk 8.2.

Bij thuiszorgwinkels kunt u hulpmiddelen lenen, huren of kopen.
De meeste hulpmiddelen vallen onder de eigen bijdrage en
daarom is er geen verwijzing nodig. Voor hulpmiddelen die niet
onder de eigen bijdrage vallen, heeft u een verwijzing nodig van
de wijkverpleegkundige of huisarts.

Voor meer informatie of ondersteuning:
www.hulpmiddelenwijzer.nl
Op deze website vindt u objectieve informatie over bijna 10.000
hulpmiddelen. Over alle soorten hulpmiddelen vindt u gegevens:
van elektrische rolstoel tot douchestoel.

Het kan zinvol zijn om te beschikken over personenalarmering: een
alarmknop met direct contact met een zorgverlener die eventueel
kan komen als dat nodig is. De kosten verschillen per leverancier/
organisatie. Sommige thuiszorgorganisaties bieden deze service.
Soms vergoedt de zorgverzekeraar gedeeltelijk de kosten.

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Door hersenletsel kunnen ook visuele klachten ontstaan.
Visio biedt ondersteuning op alle terreinen waar de praktische
gevolgen van een visuele beperking merkbaar zijn.

Verpleging en begeleiding
Via thuiszorg kan er huishoudelijke hulp en zorgverlening worden
geregeld. Dit op basis van de indicatie, gesteld door de wijk
verpleegkundige Zie voor meer informatie hoofdstuk 8.1.
De zorg die u nodig heeft, kan niet altijd thuis worden gegeven. Dit
kan vele oorzaken hebben. U woont bijvoorbeeld alleen, heeft last
van vergeetachtigheid of moeite de weg terug te vinden. Naast
psychische oorzaken kunnen ook lichamelijke en sociale oorzaken

Maaltijdenservice
Bij Apetito, Groene Hart Maaltijdservice, Lekker thuis, Maaltijdzorg
en Vers voor Thuis kunt u maaltijden bestellen die dagelijks warm
of wekelijks vriesvers worden thuisbezorgd.
Voor ondersteuning of maaltijdbegeleiding kunt u ook terecht bij
de thuiszorg. U kunt een maaltijdenservice aan huis regelen of de
maaltijd met andere mensen nuttigen in een restaurant van een
zorgcentrum.
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een aanvraag Wmo, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden
staat achterin de gids gegevens waar u terecht kunt in uw gemeente.
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Woonvormen en zorgcentra
Sommige woonvormen en zorgcentra bieden comfort- en
gemakdiensten zoals klussendiensten, was-/strijkservice aan huis,
maaltijdservice en professionele alarmering.

3.2. VEELVOORKOMENDE BLIJVENDE GEVOLGEN
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Bij niet-aangeboren hersenletsel kunnen lichamelijke en
cognitieve stoornissen optreden. Deze zullen waarschijnlijk nooit
helemaal overgaan, maar men kan wel leren om er mee om
te gaan. Vaak weet de omgeving niet dat dergelijke stoornissen
gevolgen zijn van het hersenletsel. Ook de getroffene zelf
weet soms niet precies wat er aan de hand is. Niet bij iedereen
treden dezelfde gevolgen op en ze kunnen heel verschillend zijn.
Sommige gevolgen zijn zichtbaar voor de buitenwereld, andere
niet. Vooral de problemen die aan de buitenkant niet te zien zijn,
zijn moeilijk te begrijpen voor de omgeving. Dit onbegrip is soms
heel pijnlijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Hier staan de meest voorkomende problemen niet-aangeboren
hersenletsel. In hoofdstuk 5 vindt u adviezen voor u en uw naasten
om met deze problematiek om te gaan.

Lichamelijke problemen
Blijvende lichamelijke gevolgen kunnen zijn: (gedeeltelijke)
verlamming of verlies van spierkracht, gevoels- of bewegingsstoornissen, pijn, seksuele problemen of vermoeidheid.
Cognitieve problemen
Mentale vermoeidheid
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen last hebben
van ongewone en extreme vermoeidheid die meestal niet in
verband kan worden gebracht met inspanning. Dit kan een direct
gevolg zijn van de beschadiging in de hersenen, maar ook van
andere klachten. Omgaan met de klachten kost veel energie.
Problemen met denken
Blijvende gevolgen kunnen zijn: het moeilijk onthouden van
informatie, slecht kunnen plannen van activiteiten, vertraagde
informatieverwerking, moeite met het behouden van aandacht
en concentratie of overgevoeligheid voor prikkels als geluid, licht
en geuren.
Concentratieproblemen
Iemand met een niet-aangeboren hersenletsel kan moeite
hebben met concentreren en verdelen van aandacht. Mogelijk
is er een tragere snelheid van denken en informatieverwerking.

● De logopedist
Een logopedist bij u uit de wijk of van een (thuis)zorg
organisatie kan bij u thuis of op locatie oefeningen doen en
adviezen geven over spreken en slikken.

Vergeetachtigheid en geheugenproblematiek
Door de hersenbeschadiging kan iemand de nieuwe informatie
niet altijd, of alleen gebrekkig onthouden. Het kan ook zijn dat hij
zich bepaalde informatie van vroeger juist niet herinnert.
Ruimtelijke oriëntatie
Hersenletsel kan de ruimtelijke oriëntatie aantasten. Het kan zijn
dat iemand niet goed weet waar hij precies is of hoe hij de weg
naar huis weer kan vinden.

● Het Afasiecentrum Rotterdam e.o. biedt multidisciplinaire
behandeling of professionele begeleiding en ondersteuning
aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun
naasten. U leert beter communiceren en/of actiever en
zelfredzaam deel te nemen aan het sociale en maatschap
pelijke leven. Er zijn diverse mogelijkheden binnen het Afasie
centrum. U kunt terecht voor expertise, gespecialiseerde
therapie, cursussen en partnergroepen over communicatie,
lezen, schrijven, praten en omgaan met social media.

Communicatieproblemen
Iemand met niet-aangeboren hersenletsel kan moeite hebben
met het vinden van woorden, kan problemen ervaren met het
vormen of begrijpen van taal, of kan rare woorden en zinnen
gebruiken. Ook kan het zijn dat iemand moeilijk verstaanbaar is
omdat de spieren van de mond verlamd zijn.

● De afasiesoos
De afasiesoos is er om contact te hebben met lotgenoten. Er
hoeft niet te worden gepraat, maar de mogelijk is er wel. Ook
worden er creatieve activiteiten en spelletjes gedaan. Regelmatig worden gasten uitgenodigd om iets te vertellen of om
muziek te maken. In de Hanepraij (Gouda) is een afasiesoos.

Voor communicatieproblemen kunt u terecht bij de volgende
personen en organisaties.

● Het Praatatelier
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.2.
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Problemen rondom plannen, organiseren en uitvoering van activiteiten
Er kunnen problemen ontstaan met het formuleren van doelen,
en moeite met meervoudige dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten of koken.
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Problemen in emoties en gedrag
Mensen met een hersenletsel kunnen onder andere last hebben
van prikkelbaarheid, lusteloosheid, impulsiviteit, somberheid
of ontremd gedrag. Ook kunnen zij zich verlaten voelen.
Gevoel van eenzaamheid
Door het niet-aangeboren hersenletsel kunnen veranderingen
optreden in de contacten met anderen. Mogelijk zijn er minder
momenten om naar (drukke) sociale bijeenkomsten te gaan.
Mensen kunnen zich eenzaam voelen omdat ze denken niet
begrepen te worden door hun omgeving.

Acceptatie en erkenning
Van het ene op het andere moment verandert een gezond
leven in een leven met beperkingen. Bepaalde zaken lukken niet
meer of maar moeizaam. Als u zelf hersenletsel heeft opgelopen,
bent u vaak afhankelijker van de hulp van anderen. Zo’n grote
omschakeling is niet altijd gemakkelijk te accepteren. Ook voor
uw omgeving kan de verandering ingrijpend zijn.
Ook later in het zorgproces zult u af en toe merken dat u iets
niet meer zo goed kunt als voorheen. Dit acceptatieproces kan
lastig zijn. U kunt hiervoor hulp inschakelen van onderstaande
professionals/organisaties.
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Iemand met weinig contacten hoeft niet eenzaam te zijn. Terwijl
iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam
kan voelen. Bij eenzaamheid voelt men het gemis aan relaties of
ervaart men de contacten als negatief. Het is iets dat u alleen zelf
kunt voelen. Anderen kunnen niet zien of u zich eenzaam voelt
en dat u graag betekenisvolle relaties met een partner, familie of
vrienden wenst.
U kunt hierover praten met een van onderstaande professionals/
organisaties.

Algemene gedragsveranderingen
Niet kunnen leren van ervaringen, geen of verminderd ziekteinzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag of zelfoverschatting. Een verstoorde controle (ongeduldig, impulsief,
rusteloos, prikkelbaar, agressief) en/of verlies van zelfredzaamheid kan leiden tot terugtrekking en tonen van weinig initiatief.
Bij bovenstaande problemen kunt u contact opnemen met uw
huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Ook het sociaal team in uw
buurt, Activisie, MEE Midden-Holland, Hersenletsel.nl, Provinciaal
Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland, Gemiva-SVG Groep, Sophia
Revalidatie Gouda of Hersenz kunnen u helpen.
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Als het op dit moment relatief goed met u gaat, heeft u nu
geen informatie of hulp nodig. Echter: vaak lopen mensen
met een hersenletsel in nieuwe levensfasen tegen
nieuwe problemen aan. Het is mogelijk dat u over 5 of 10
jaar wel informatie of hulp kunt gebruiken. Schakel in dat
geval de hulp in van uw huisarts of praktijkondersteuner
GGZ. Ook kunt u contact opnemen met MEE MiddenHolland, Hersenletsel.nl of het Provinciaal Coördinatiepunt
NAH Zuid-Holland. Achter in de gids vindt u de gegevens.
21
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Gemiva-SVG Groep
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Goede praktische informatie, voorlichting, advies, (emotionele)
ondersteuning en begeleiding kunnen toekomstige problemen
door het niet-aangeboren hersenletsel voorkomen. U kunt
hierover informatie vinden in folders of op het internet, maar dit
kan ook bij organisaties in uw regio.

4.1. SAMENWERKEN MET UW SOCIALE NETWERK
Mensen zijn heel goed in staat om met de degenen die belangrijk
voor hen zijn (hun sociale omgeving), zélf besluiten te nemen,
passende oplossingen te vinden en plannen te maken voor de
kwesties die ze in het leven tegenkomen.
In ieders leven zijn er mensen belangrijk. Sommigen ziet u
dagelijks, anderen maar af en toe. Professionele hulpverleners

Wanneer u met uw sociale netwerk deelt wat er speelt en wat
dit met u doet, zorgt dat vaak voor begrip. En als u de mensen
die belangrijk voor u zijn, vraagt om mee te denken, is het
mogelijk om samen een plan te maken. Het is hierbij van belang
dat ieder eigen regie heeft, zowel de hulpvrager als degene die
ondersteunt.
MEE Midden-Holland of de leden van het sociaal team bij u in
de buurt kunnen u in dit proces ondersteunen. Zij kunnen uw
omgeving vragen mee te denken, samen een plan opstellen,
het proces begeleiden en helpen bij het versterken van de reeds
aanwezige (zelf)redzaamheid van u en uw netwerk.
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Er kunnen kosten verbonden zijn aan de hieronder genoemde
hulpverlening. Neem contact op met de organisatie over de
kosten bij gebruik van hulp.

zijn altijd passanten. Mensen uit uw sociale netwerk, zoals familie,
vrienden of buren, staan vaak dichterbij en zijn langduriger met
u verbonden.

DEEL I

4.2. CONTACTEN MET LOTGENOTEN, CURSUSSEN EN
GESPREKSGROEPEN
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Afasiesoos, De Hanepraij, Zorgpartners Midden-Holland
Elke eerste en derde maandag van de maand is er in de Hanepraij
een afasiesoos. Iedereen met afasie uit Gouda en de regio is
welkom van 14.30 uur tot 16.30 uur in het restaurant op de tweede
verdieping. De afasiesoos is er om contact te hebben met
lotgenoten. Er hoeft niet te worden gepraat, maar de mogelijk is
er wel. Ook zijn er creatieve activiteiten en worden er spelletjes
gedaan. Regelmatig komen gasten iets vertellen of maakt men
muziek.
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Het Praatatelier van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.
Het Praatatelier biedt op diverse locaties workshops, cursussen,
schilderen en excursies. Ook vrijwilligerswerk behoort tot de
mogelijkheden. Elke laatste donderdagavond van de maand
is er in Capelle aan den IJssel een thema avond en komt de
partnergroep bij elkaar. Het Afasiecentrum fungeert als
expertisecentrum voor iedereen die te maken heeft met nietaangeboren hersenletsel in de regio Rotterdam Rijnmond en
Zuidplas.

Coachbureau Z-Factory
Mensen die na het ontstaan van niet-aangeboren hersenletsel
weer willen meedoen in de maatschappij kunnen NAH-coaching
en NLP Health-trainingen volgen. NAH-coaching is er ook voor
partner/familie.
Hersenletsel.nl – regionale afdeling Zuid-Holland
In de regio Midden-Holland organiseert Hersenletsel.nl regel
matig bijeenkomsten. Deze bieden een gevarieerd programma
en zijn een trefpunt voor iedereen die te maken heeft met NAH
of meer wil weten over deze aandoening. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Een overzicht van de activiteiten kunt u vinden op de
website van Hersenletsel.nl (afdeling Zuid-Holland).
Inloopcentrum Moordrecht
In dit inloopcentrum kunt u aansluiten bij verschillende
activiteiten, zoals schilderen en spelletjes. U kunt ook alleen een
kopje koffie komen drinken. U bent van maandag t/m donderdagochtend welkom van 9.30 uur tot 12.00 uur. U betaalt een
geringe vergoeding.
NAH-café Change
NAH-café Change is elke tweede vrijdag van de maand van
19.30-22.30 uur. Op deze ontmoetingsplek is iedereen met

niet-aangeboren hersenletsel welkom voor een avondje uit.
U kunt hier lotgenoten ontmoeten. In het NAH-café kunt u uzelf
zijn, er hoeft niets, maar er mag veel. Er zijn vooral spelletjes
avonden en met kerst is er iets speciaals. De toegang is 2,50 euro
en de consumpties zijn gratis.
Palet Welzijn
Palet Welzijn biedt verschillende mogelijkheden van ondersteuning aan mensen met NAH en hun naasten. Bijvoorbeeld
cursussen, themabijeenkomsten en lotgenotencontact.

4.3. INDIVIDUELE INFORMATIE, ADVIES EN (EMOTIONELE)
ONDERSTEUNING
Alles uit handen
Alles uit handen is een organisatie die hulp en ondersteuning
geeft bij: boodschappen, gezelschap, bezoek, activiteiten,
vervoer en huishoudelijke taken.

ANS van PlusZorg
ANS staat voor Aanvullend op uw Naasten Service en biedt hulp,
ondersteuning en gezelschap. Vanaf twee uur aaneengesloten,
op afroep of structureel.
Fijn dat je d’r bent
Fijn dat je d’r bent is een organisatie die cliënten ondersteuning en
begeleiding biedt in het dagelijks leven. Door bijvoorbeeld mee te
gaan naar een arts, te gaan winkelen of het doen van een boodschap of een spelletje. De kosten bedragen een vast bedrag per uur.
Gemeente
Bij uw gemeente kunt u terecht voor informatie, advies en hulp
en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Vereniging LFB
LFB is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen
die door het hersenletsel een verstandelijke beperking hebben
opgelopen. Zij verzorgen informatievoorziening, lotgenoten
contact en belangenbehartiging.
MEE, Midden-Holland
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning voor mensen met
een beperking en/of chronische aandoening. Een consulent van
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Wijkinloop De Savelberg
U kunt 5 dagen per week zonder indicatie terecht voor een
warme maaltijd of een van de activiteiten georganiseerd door
diverse verenigingen.
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MEE kan samen met u vaststellen wat u (of uw omgeving) nodig
heeft aan hulp, begeleiding of informatie. Consulenten adviseren
bij het aanvragen van ondersteuning, helpen bij het invullen van
formulieren en bij zaken rondom wet- en regelgeving. Zij kunnen
informatie geven over de wijze waarop u zaken zelf of met uw
omgeving kunt regelen, bemiddelen bij organisaties en instanties voor de zorg die u nodig heeft. MEE denkt met u mee of
verwijst u naar een passende organisatie. MEE werkt samen met
de sociale teams in de regio.

geen of onvoldoende hulp wordt geboden of wanneer u vindt
dat iemand zorg nodig heeft, maar hier zelf niet om kan vragen.

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen
die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen als
mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten
organisaties biedt Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Mezzo zet ook zorgvrijwilligers in bij hulpvragers.

NAH Zorg
Dit gespecialiseerde steunpunt met nagenoeg landelijke dekking
levert specifieke begeleiding rondom re-integratie en rehabilitatie
aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Meldpunt Zorg en Overlast – GGD Hollands Midden
Het Meldpunt Zorg en Overlast biedt de hulp en advies die nodig
is om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. U kunt
hier (anoniem) een melding doen wanneer u ernstig bezorgd
bent over een buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw
omgeving. Maar u kunt hier ook terecht wanneer u vindt dat
iemand voor veel overlast zorgt, wanneer u vermoedt dat er nog

NAH Reïntegratie
NAH-reïntegratie richt zich op personen die in meer of mindere
mate hersenletsel hebben opgelopen en die hun leven weer
willen oppakken, naar buiten willen komen en opnieuw aan het
werk willen. NAH-reïntegratie werkt individueel en komt thuis bij
cliënten in heel Nederland.

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
NPV is een landelijke organisatie die zich inzet voor de zorg van
het leven. U kunt hier persoonlijk advies krijgen bij medischethische vragen.
Palet Welzijn
Mantelzorgers kunnen bij Palet Welzijn terecht voor individuele
ondersteuning, tips en adviezen. Een mantelzorger kan altijd
bellen of mailen voor informatie, advies of een afspraak. Zo nodig

wordt de mantelzorger thuis bezocht. Palet Welzijn werkt samen
met de sociale teams in de regio.

Rhuymsicht
Rhuymsicht is een organisatie die cliënten ondersteuning en
begeleiding biedt in het dagelijks leven. Door bijvoorbeeld mee
te gaan naar een arts, te gaan winkelen of het doen van een
boodschap of een spelletje. Voor een vast bedrag per maand
kunt u lid worden. Daarnaast betaalt u een uurtarief voor de
persoonlijk assistent, afhankelijk van de diensten waarvan u
gebruikt wilt maken.

Stichting Welzijn Ondersteuning/Ouderen e.a.
In verschillende gemeenten zijn organisaties als Stichting Welzijn
O ndersteuning of Stichting Welzijn Ouderen. Deze bieden
informatie en hulp bij het invullen van formulieren voor het
aanvragen van zorg. Kijk achterin de gids welke organisatie in uw
gemeente actief is.
Sociaal team in uw gemeente
Het sociaal team is er voor u en uw naasten wanneer u (tijdelijk)
behoefte heeft aan hulp of ondersteuning. Het sociaal team kijkt
naar wat voor u belangrijk is en ondersteunt u bij het vinden
van oplossingen. De inzet van het sociaal team is gericht op het
vergroten van zelfredzaamheid, herstel of activering van uw
netwerk en participatie.
Thuiszorgwinkels
Bij thuiszorgwinkels kunt u terecht voor het lenen, huren of
kopen van hulpmiddelen. De meeste hulpmiddelen vallen onder
de eigen bijdrage en daarom is er geen verwijzing nodig. Voor
hulpmiddelen die niet onder de eigen bijdrage vallen, heeft u
een verwijzing nodig van de wijkverpleegkundige of huisarts.
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Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
Bij het Provinciaal Coördinatiepunt kan iedereen vrijblijvend terecht
met alle vragen. Indien gewenst kunnen, in overleg met de
vragensteller, vragen worden voorgelegd aan het hersenletselteam met het verzoek om advies. Het Provinciaal Coördinatiepunt
coördineert het hersenletselteam Midden-Holland/Haaglanden/
Zuid-Holland-Noord. Dit gespecialiseerde hersenletselteam bestaat
uit een psychiater, neuroloog, psycholoog, enkele artsen, maat
schappelijk werkenden, consulenten en andere professionele hulpverleners. De leden van het team hebben uiteraard een beroepsgeheim. Er wordt alleen gewerkt met schriftelijke toestemming
van de cliënt. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft advies bij alle vormen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie. Ook in het geval van ontspoorde zorg
kunt u bij Veilig Thuis terecht. Niet alleen mantelzorgers zijn
welkom voor advies en hulp. Een ieder die merkt dat de zorg in
de omgeving uit de hand loopt, kan dit (desgewenst anoniem)
met een deskundige medewerker van Veilig Thuis bespreken of
mailen.
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Violien
Violien biedt persoonlijke dienstverlening op maat, gericht op
meer comfort en welzijn in de woonomgeving. Violien biedt
begeleiding, gezelschap en hulp bij alle praktische zaken in en
rond uw woonomgeving. De dienstverlening wordt afgestemd
op uw persoonlijke situatie, ideeën en wensen.

www.burennetwerkgouda.nl en www.zorgvoorelkaar.com
Websites met vraag en aanbod voor hulp. U kunt zien wie er in
uw buurt hulp nodig heeft, maar ook zelf hulp vragen.
Zorgbelang Zuid-Holland
Zorgbelang Zuid-Holland komt op voor de belangen van
gebruikers van zorg en welzijn in Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang organisaties van patiënten, gehandicapten,
ouderen, cliënten van de GGZ en cliëntenraden om de positie
van de zorggebruiker te versterken. Zorgbelang Zuid-Holland
geeft tevens informatie over zorg en welzijn en verzorgt
onafhankelijke klachtenopvang. De organisatie is onafhankelijk
van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

4.4. BEWEGEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
WijkLeerBedrijven
Zorgpartners Midden-Holland, Gemiva-SVG Groep en ID College
beschikken over een wijkleerbedrijf. Een wijkleerbedrijf biedt
hulp zoals: boodschappen doen, wandelen, licht huishoudelijk
werk en een praatje maken. De hulp is kosteloos en wordt
verleend door studenten niveau 1 en 2 van de opleidingen zorg
hulp en helpende Zorg en Welzijn.

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel is beweging
belangrijk. Beweging zorgt voor verbetering van hersenfuncties
en geeft positieve energie.
ISV Gouda
ISV Gouda is een vereniging voor aangepast sporten. Er worden
badminton, tafeltennis, zwemmen, rolstoeldansen en andere

sport- en spelactiviteiten aangeboden, zowel voor mensen met,
als mensen zonder lichamelijke beperking. U bepaalt zelf uw
tempo en inzet en of u recreatief wilt sporten of aan wedstrijden
wilt deelnemen.
www.meet-me-at-the-gym.nl
Op deze website staan beweegcentra speciaal voor mensen
met hersenletsel. Deze sportcentra bieden: een rustige omgeving zonder storende prikkels, persoonlijke aandacht en professionele begeleiding, sportprogramma’s op maat voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur op het
telefoonnummer: (0900) 202 04 96.
Sensoor
Landelijke telefonische hulpdienst: 24 uur per dag, 7 dagen
per week beschikbaar voor een gesprek van mens tot mens.
Aandachtsgebieden zijn: eenzaamheid, seksuele problemen,
relatieproblemen, levensvragen, verslavingsproblemen, psychosociale problemen en welzijn. Telefoonnummer: (0900) 07 67.

4.6. UW GEMEENTE

Korrelatie
Landelijke telefonische hulpdienst. Luistert, adviseert en wijst de
weg naar instanties die de gevraagde hulp of informatie bieden.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur op het
telefoonnummer: (0900) 14 50.
Mezzo nationale Mantelzorglijn
Landelijke telefonische hulpdienst voor mantelzorgers met
vragen, behoefte aan ondersteuning of een luisterend oor.

Wanneer u tegen een probleem aanloopt, iets niet (meer) kunt
wat u graag zou willen of tegen de grenzen van uw zelfredzaamheid aanloopt, kunt u de gemeente inschakelen. Dat kunt u zelf
doen of iemand anders kan dat voor u doen.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat ze de hulp
krijgen die zij nodig hebben. De gemeente bepaalt samen met u
wat daarvoor nodig is. Voorbeelden van hulp en voorzieningen
die onder de Wmo vallen zijn: huishoudelijke hulp, aanpassingen
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4.5. TELEFONISCHE HULPDIENST

DEEL I

4. HIER VINDT U INFORMATIE EN ONDERSTEUNING

DEEL I

in de woning, vervoer in de regio en maaltijdverzorging. Voor
het aanvragen van hulp of voor meer informatie over Wmovoorzieningen kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente.
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Het keukentafelgesprek
Het eerste gesprek met de gemeente over de hulpvraag wordt
ook wel ‘het keukentafelgesprek’ genoemd. Wanneer u al hulp,
of een hulpmiddel, van de gemeente ontvangt, krijgt u een
keukentafelgesprek wanneer de indicatietermijn afloopt. Dit
gesprek vindt in principe plaats bij u thuis. Belangrijke onder
werpen zijn: welzijn, wonen, financiën, PGB-mogelijkheden, de
eigen bijdrage en onder welke voorwaarden het sociale netwerk
kan worden ingeschakeld.
Tips voor het keukentafelgesprek
● Vraag een derde bij het gesprek, bijvoorbeeld een familielid
of vriend. Ook instanties kunnen soms hulp bieden (zie
hieronder).
● Maak ter voorbereiding een persoonlijk plan met daarin uw
behoefte aan ondersteuning en mogelijke oplossingen. U kunt
hiervoor de vragenlijst gebruiken op www.hersenletsel.nl.
● Geef een reëel beeld in het gesprek: wat kost u veel energie,
waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen?
● Stel vragen

● Zorg dat het gesprek in een voor u prettige omgeving kan
plaatsvinden. Houd ook rekening met uw energie. Als u
’s ochtends minder vermoeid bent dan ’s middags is het beter
in de ochtend een gesprek te plannen.
● U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek.
Vraag wanneer u dit verslag kunt verwachten. U kunt daarin
nalezen of de situatie goed in beeld is gebracht.
● Na het keukentafelgesprek kan de situatie veranderen. Het is
daarom handig om evaluatiemomenten af te spreken.
Verschillende organisaties kunnen u hierbij helpen:
● Zorgbelang Zuid-Holland
● www.mezzo.nl
● MEE Midden-Holland
Mocht u niet meer thuis kunnen blijven wonen, dan komt u
mogelijk in aanmerking voor zorg via de Zorgverzekeringswet of
Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg). Meer informatie hierover vindt u
op de website van de rijksoverheid.

DEEL I

4. HIER VINDT U INFORMATIE EN ONDERSTEUNING

4.7. KLACHTENOPVANG

Het Adviespunt Zorgbelang
Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw klacht of
vraag over de zorg. Zij beantwoorden uw vragen en geven advies
over vervolgstappen. Medewerkers kennen de rechten van
patiënten en de zorgsector bij u in de buurt.
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Zorgvuldige zorg staat altijd voorop. Toch kan er een reden zijn voor
het voorstellen van een verbetering of het indienen van een klacht.
Klachten en suggesties worden gebruikt om de service van de zorgaanbieders verder te verbeteren. Als u niet tevreden bent over de
verzorging, verpleging, behandeling of bejegening, kan de klacht in
eerste instantie worden besproken met de hulpverlener in kwestie.
Vaak is een passende oplossing dan al binnen handbereik. Heeft u
hieraan geen behoefte of leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Elke zorgaanbieder heeft zijn eigen klachtenregeling. U vindt deze
op de website van de betreffende zorgaanbieder. Daarnaast kunt u
voor onafhankelijke klachtenopvang terecht bij:
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DEEL I

5. BELANGRIJK OM TE WETEN
U kunt uw problemen bespreken met deskundigen die bekend
zijn met de langetermijngevolgen van hersenletsel. Bijvoorbeeld
met een (huis)arts, verpleegkundige, psycholoog of maatschappelijk werker. Maak ook gebruik van voorlichting, bijeenkomsten
van patiëntenverenigingen, partnerbijeenkomsten, de afasiesoos
en andere bijeenkomsten.

5.1. VOOR DE NAH-CLIËNT

Zie hoofdstuk 4 ‘Hier vindt u informatie en ondersteuning’ en
Deel III ‘Adressen’.

Niet alle gevolgen van het hersenletsel zijn duidelijk voor
anderen. Misschien kunt u zich moeilijk concentreren of bent u snel
moe. Deze klachten zijn onzichtbaar. Dit zorgt ervoor dat mensen
in uw omgeving u niet altijd zullen begrijpen. De kans bestaat dat
mensen u overschatten en meer van u vragen dan u aankunt. Praat
hierover en wees eerlijk, zowel naar uzelf als naar anderen.
Probeer niet alleen te kijken naar de onmogelijkheden, maar
vooral naar de mogelijkheden.

5.2. VOOR DE NAASTEN
Iemand die hersenletsel oploopt, ziet zijn leven van de ene op de
andere dag veranderen. Met daarbij de herinnering aan hoe het
vroeger was. Dit maakt het ook voor u als naaste (mantelzorger)
zwaar. U moet als het ware uw leven opnieuw vormgeven. Hulp
of steun van anderen kan daarbij heel waardevol zijn. Wanneer
mensen hulp aanbieden (bijvoorbeeld in het huishouden,
boodschappen doen of vervoer), sla die dan niet direct af.
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In veel gevallen treden er als gevolg van NAH problemen op met
spreken, begrip en/of gedrag. Meestal zijn er grote, blijvende
veranderingen in het leven van u en uw naasten. Hieronder vindt
u adviezen voor het omgaan met deze veranderingen. Niet alle
informatie is op u van toepassing, omdat NAH voor iedereen
andere gevolgen heeft.

DEEL I

Vaak vinden mensen het fijn iets te kunnen betekenen en het
geeft u als naaste mogelijk tijd voor andere bezigheden.

Daarnaast is het mogelijk dat u uzelf alleen voelt staan in de zorg
voor uw naaste.

U kunt met uw vragen terecht bij: Hersenletsel.nl, Mezzo,
VeiligThuis of Palet Welzijn.

Advies:
● Zorg dat u een gedegen psycho-educatie krijgt over het
functioneren van de hersenen en dat u het eventueel
afgenomen Neuropsychologisch Onderzoek begrijpt. Laat u
zich hierover goed over informeren.
● Aarzel niet om hulp te vragen bij het leren omgaan met de
veranderde situatie. Ook kan het fijn zijn uw hart te luchten bij
een goede vriend of vriendin.
● Geef uw naaste informatie, ook als dit een herhaling betreft.
Controleer niet wat hij nog weet. Het onthouden van namen
en woorden is voor sommige mensen met hersenletsel
moeilijk. Dit hoort bij het ziektebeeld.
● Schrijf belangrijke zaken op in een boekje
● Maak gebruik van een gezamenlijke agenda of kalender
● Probeer uw naaste te overtuigen van zijn tekortkomingen,
maar vertel ook wat hij wel goed kan
● Leg uw naaste uit wat er met hem gebeurt, ook al denkt u dat
hij het niet kan begrijpen
● Als u het gevoel heeft alleen te staan in de zorg voor uw
naaste, is het belangrijk om hierover te praten met uw
omgeving

Hieronder staan enkele tips voor de naaste/mantelzorger van
iemand met NAH.
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Omgaan met onzichtbare gevolgen
Een deel van de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel is
niet zichtbaar voor anderen. Naasten merken echter wel de
cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige veranderingen.
Een deel van de mensen met NAH zal ontkennen dat er iets met
hem of haar aan de hand is. Zij hebben een slecht ziektebesef.
Anderen worden passief, doen weinig meer op eigen initiatief of
zijn niet meer in staat om structuur aan te brengen in hun leven.
Sommigen hebben last van onbeheerst lachen en huilen. Deze
veranderingen kunnen u het gevoel geven dat u met een
‘vreemde’ te maken heeft.
Mensen met hersenletsel kunnen zich in de steek gelaten voelen
(zie ook hoofdstuk 3). Dit kan ervoor zorgen dat zij kribbig
reageren wanneer uw sociale leven doorgaat.

Omgaan communicatieproblemen
Wanneer uw naaste problemen heeft met het begrijpen van taal,
spreken, lezen en schrijven, kunnen er misverstanden ontstaan.
Advies:
● Geef uw naaste de tijd om op woorden te komen, toon
geduld en ga niet voor hem spreken
● Maak korte zinnen, spreek rustig en geef niet teveel
informatie tegelijkertijd
● Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals gebaren en tekeningen

Advies:
● Plan na inspanning voldoende pauzes in
● Plan activiteiten in tijdens het sterkste dagdeel van uw naaste

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Wanneer u langdurig en/of intensief voor een ander zorgt, kan het
zijn dat u regelmatig een pauze nodig heeft. Naast de zorg kunt
u dan ook tijd besteden aan andere gezinsleden, vrienden, werk
of hobby’s. Zo voorkomt u overbelasting en is de zorg langer vol
te houden. Tijdelijke overname van deze zorg heet respijtzorg en
wordt gedaan door vrijwilligers of beroepskrachten. Tijdens zo’n
dag, dagdeel, weekend of week kunt u als mantelzorger weer
energie opdoen. Respijtzorg kan zowel thuis als buitenshuis
worden geboden.
Een overzicht van mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en
respijtzorg:
Aandacht van Sanare
In Zuidplas kunnen mensen met hersenletsel gebruik maken
van mantelzorgondersteuning en respijtzorg van Sanare. Zowel
begeleiding aan huis, dagbesteding en kortdurend verblijf
kunnen naar wens worden ingezet. Hiervoor is een indicatie van
de gemeente nodig.
Handen-in-Huis
De landelijk werkende organisatie Handen-in-Huis richt zich
op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van
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Omgaan met lichamelijke problemen
Een veelgehoorde klacht bij niet-aangeboren hersenletsel is
vermoeidheid. Dit kan veel last veroorzaken. Zo kan het hinder
geven bij het hervatten van dagelijkse bezigheden in huis en in
het gezin, bij hobby’s en bij werk. Mensen kunnen verminderd
plezier beleven aan activiteiten. Het is belangrijk rekening te
houden met de vermoeidheid in het dagelijkse leven.

DEEL I
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thuis
v erblijvende zorgbehoevenden. Een vrijwilliger van
Handen-in-Huis komt minimaal drie etmalen (twee nachten).
Het maximum aantal dagen is afhankelijk van de wens van de
cliënt/mantel
zorger en de financiering door de betreffende
zorgverzekeraar.
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www.mantelzorgcentraal.nl
Mantelzorgcentraal is het digitale expertise centrum van
Midden-Holland. Het is opgericht door Palet Welzijn, speciaal
voor mantelzorgers en hun familie en vrienden. U kunt hier
terecht voor actuele informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Op de website kunnen mantelzorgers hun
persoonlijke verhaal delen met anderen of een vraag stellen aan
andere mantelzorgers of mantelzorg-coördinatoren.
SAM
De organisatie SAM werkt in de gemeente BodegravenReeuwijk. SAM biedt welzijnsdiensten aan, maar ook mantel
zorgondersteuning in de vorm van bijeenkomsten en individuele
ondersteuning. Mantelzorgers kunnen bij SAM een beroep doen
op een vrijwilliger. Deze vrijwilliger biedt respijtzorg en is actief
naast familie, vrienden en professionele hulpverleners.

Overige ondersteunende organisaties
Er zijn verschillende organisaties die zich richten op het
ondersteunen van de mantelzorg door vrijwilligers, waardoor de
mantelzorger beter in staat blijft maatschappelijk te functioneren. Zoals Palet Welzijn, Diaconale hulpverlening via uw kerkelijke
gemeente, Humanitas Midden-Holland, Nederlandse Patiënten
Vereniging (NPV), Stichting Welzijn/Ondersteuning/Ouderen en
andere ondersteuningen per gemeente. Achterin deze gids staat
welke organisatie in uw gemeente actief is.
Thuiszorg
Sommige thuiszorgorganisaties bieden respijtzorg, oppashulp
door professionals ter ontlasting van mantelzorgers, ondersteuning, nachtzorg op afspraak of nachtzorg incidenteel. Als er een
indicatie is afgegeven, wordt er geen eigen bijdrage gerekend.
www.respijtwijzer.nl
Deze website is een initiatief van Mezzo en biedt informatie over
respijtzorg en een overzicht van respijtvoorzieningen in Nederland. Voor mantelzorgers, verzorgden, verwijzers en andere geïnteresseerden.

DEEL I

SAMENVAT TING

Heeft u hier last van? Praat hier over met uw omgeving of een van
deze zorgverleners:

Achterin de gids vindt u adressen van organisaties die u kunnen
helpen.

Gevolgen kunnen zijn:
● Vermoeidheid
● Concentratieproblemen
● Communicatieproblemen

Voor contact met andere mensen met hersenletsel:
www.hersenletsel.nl
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Er zijn meer gevolgen. Lees hierover in hoofdstuk 3.2.

Bij algemene vragen over NAH kunt u terecht bij:
● Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland. Te bereiken
van maandag t/m woensdag via (06) 229 766 81
● Het sociaal team in uw gemeente
● MEE Midden-Holland: (0182) 520 333
● Verpleegkundig specialist CVA/NAH. Te bereiken van
maandag t/m donderdag (13.00 – 13.30 uur) via (0182) 505 384
● Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
● Uw huisarts / Praktijkondersteuner GGZ

Niet-aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen
ontstaan na de geboorte, in de loop van het leven.
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DEEL II

DEEL II: ACHTERGROND INFORMATIE

Gemiva-SVG Groep

Het verblijf op de stroke unit duurt meestal drie tot vijf dagen.
Daarna wordt u overgeplaatst naar een andere kamer op de
afdeling neurologie.

6.1. BEHANDELING IN HET ZIEKENHUIS

Voor elke patiënt is de situatie anders. De neuroloog bepaalt welk
onderzoek nodig is. De meest voorkomende onderzoeken zijn:
● bloedonderzoek
● hartfilmpje (ECG)
● CT-scan of MRI van de hersenen
● duplex-onderzoek van de halsvaten

Patiënten met hersenletsel kunnen via de huisarts naar het
ziekenhuis worden gestuurd, bijvoorbeeld in het geval van een
hersentumor of beroerte. Andere mensen komen direct met de
ambulance naar het ziekenhuis. Ook kunnen patiënten na een
(verkeers)ongeluk direct naar het ziekenhuis worden gebracht.
Behandeling na een CVA/TIA
In het ziekenhuis wordt een CT-scan gemaakt om te zien of u
een herseninfarct heeft gehad of een hersenbloeding. U wordt
opgenomen op de stroke unit van de afdeling neurologie. Hier
wordt onderzoek gedaan en zo snel mogelijk met de behandeling gestart. Uw bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur
worden nauwgezet bewaakt tot uw situatie medisch stabiel is.

Over de meeste onderzoeken is een aparte folder beschikbaar.
U ontvangt deze van de verpleegkundige.
De behandeling, meestal met medicijnen, is gericht op het
voorkomen van een nieuwe beroerte of extra schade aan de
hersenen. Ook is de behandeling gericht op het beperken van de
gevolgen van de beroerte. De behandeling verschilt per patiënt.
In het ziekenhuis hoort u welke behandeling u precies krijgt.

39
| NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL MIDDEN-HOLLAND

De oorzaken van hersenletsel verschillen. Vandaar dat de
medische behandeling ook verschilt.

DEEL II

6. MEDISCHE BEHANDELING

Trombolyse
Bij patiënten die een herseninfarct hebben gehad kan trombolyse
(het oplossen van het bloedstolsel) worden toegepast. Dit is een
behandeling om de verstopping in de bloedvaten op te heffen.
De neuroloog bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.
Specifieke informatie is te vinden in de folder ‘Trombolyse’, die u
ontvangt in het ziekenhuis.
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Tijdens de opname is er overleg tussen u en de neuroloog, de
verpleegkundige en eventueel de revalidatiearts over de diagnose, prognose en mogelijkheden na het ontslag uit het ziekenhuis.

Behandeling na een hersentumor
Wanneer iemand wordt opgenomen met verdenkingen van
een hersentumor vindt er eerst onderzoek plaats. Er wordt een
CT-scan of een MRI-scan gemaakt. Wanneer blijkt dat er daad
werkelijk sprake is van een hersentumor, volgt er vervolgonder
zoek, onder andere naar het soort tumor en of er uitzaaiingen
zijn. Wanneer iemand kan worden geopereerd, wordt er
verwezen naar de neurochirurg. Voor bestraling wordt iemand
verwezen naar buiten de regio. En wanneer er geen behandeling
mogelijk is, helpt de transferverpleegkundige de persoon naar
huis of naar een andere zorglocatie.

Behandeling na een trauma
Hersenletsel kan ook worden opgelopen door een trauma.
Patiënten met zwaardere letselschade worden buiten de regio
geholpen. In het Groene Hart Ziekenhuis kunnen wel patiënten
met lichtere letselschade terecht. Bij verdenking van hersenletsel
wordt een CT-scan of MRI-scan gemaakt. Instabiele patiënten
komen op de intensive care. Stabiele personen verhuizen naar de
neurologieafdeling.
Voor alle afdelingen in het ziekenhuis geldt dat het behandelteam
graag wil weten wie van uw naasten de eerste contactpersoon is.
Samen met u, en eventueel met uw contactpersoon, wordt de
behandeling en verzorging besproken.
Afhankelijk van uw klachten wordt u tijdens uw verblijf
behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist,
diëtist, psycholoog en/of maatschappelijk werker.

6. MEDISCHE BEHANDELING

Het doel van de revalidatie is u te helpen uw dagelijks leven
weer zo goed mogelijk op te pakken, eventueel met behulp van
aanpassingen. Hoe lang deze periode duurt, is afhankelijk van de
ernst van de gevolgen van het hersenletsel. Revalidatie begint in
het ziekenhuis en wordt afhankelijk van de gevolgen, voortgezet
in het revalidatiecentrum, poliklinisch in het ziekenhuis, zorg
centrum of thuis.

De hoofdbehandelaar is de specialist ouderengeneeskunde.
De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige
(EVV’er) is uw aanspreekpunt en contactpersoon. Zij zorgt voor
een zorgplan in samenwerking met de arts, de behandelende
therapeuten en verdere betrokkenen bij het revalidatieproces.
Het zorgplan en het revalidatieproces worden regelmatig met u
en uw naaste besproken.
Wanneer terugkeer naar huis niet meer mogelijk is en zorg nodig
blijft, zullen er andere mogelijkheden met u worden besproken.
Revalidatie vanuit thuissituatie
De meeste mensen revalideren vanuit de thuissituatie. Zij
komen één of meerdere keren per week voor behandeling naar het
revalidatiecentrum. Dit wordt poliklinisch revalideren genoemd.
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Revalidatie in het revalidatiecentrum
Het revalidatiecentrum biedt specialistische multidisciplinaire
revalidatie. De gevolgen van hersenletsel zijn complex en vaak
blijvend. Meerdere disciplines werken bij de revalidatie samen.
Afhankelijk van de aard van het hersenletsel kunt u te maken
krijgen met de revalidatiearts, verpleegkundige, fysiothera
peut, ergotherapeut, logopedist, activiteitenbegeleider, neuro
psycholoog, diëtist, seksuoloog en maatschappelijk werker.
Zij stellen samen met u een behandelplan op. Mensen die een
intensievere revalidatiebehandeling nodig hebben, verblijven
tijdelijk in het revalidatiecentrum. Revalidatie is gericht op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren en terugkeer naar huis.

Revalidatie in een zorgcentrum
De revalidatie na een hersenletsel kan ook plaatsvinden in een
zorgcentrum met aparte revalidatieafdeling. Hier revalideren
patiënten met verschillende aandoeningen onder begeleiding.
De revalidatiebehandeling wordt voortgezet zoals gestart in het
ziekenhuis. Het belangrijkste verschil met een revalidatiecentrum
is dat het tempo van de revalidatie in een zorgcentrum lager ligt.

DEEL II

6.2. REVALIDATIE

In de thuissituatie kunt u daarnaast, afhankelijk van uw situatie,
verschillende vormen van ondersteuning en behandeling krijgen
van diverse zorgverleners in de wijk.
Meer informatie over poliklinisch revalideren en diverse zorg
verleners in de wijk vindt u in hoofdstuk 3.

U kunt te maken krijgen met:
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In de hoofdstukken 4, 7 en 8 leest u meer over ondersteuningsmogelijkheden.

Vierstroom en Zorgpartners Midden-Holland
Op de locaties Westerweeren (Vierstroom) en Ronssehof
revalidatiecentrum en De Breeje Hendrick (Zorgpartners
Midden-Holland) vindt revalidatiezorg plaats. Er kunnen
verschillende disciplines betrokken zijn bij uw revalidatie,
bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of een
psycholoog. Na afloop van de revalidatie is het mogelijk dat de
fysiotherapeutische- en ergotherapeutische revalidatie bij u thuis
wordt voortgezet door de fysiotherapeut en ergotherapeut uit
de instelling.

Sophia Revalidatie
Sophia Revalidatie biedt aan cliënten met een indicatie
revalidatiezorg en poliklinische revalidatiezorg. Voor poliklinische
revalidatiezorg gaat u een of enkele keren per week naar de
locatie. Sophia Revalidatie is gevestigd in Den Haag, Delft,
Gouda en Zoetermeer. Wanneer u een intensievere revalidatie
behandeling nodig hebt en nog niet thuis kunt verblijven,
omdat u afhankelijk bent van gespecialiseerde zorg en
behandeling in het revalidatiecentrum, dan kunt u bij Sophia
Revalidatie Den Haag klinisch revalideren. U verblijft dan tijdelijk
op deze locatie.

Andere organisaties die revalidatiezorg bieden, staan genoemd in
deel III.
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7. MOGELIJKHEDEN VOOR DAGBESTEDING,
LOGEREN EN VAK ANTIE

7.1. WEER AAN HET WERK

Informatie over werken met hersenletsel vindt u op
www.werkenmethersenletsel.nl.

Bij een aantal zorginstellingen kunt u terecht voor verschillende
vormen van dagbesteding. De dagbesteding is een combinatie
van activiteiten en ontspanning voor mensen met hersenletsel.
Ook als u thuis woont, kunt u hiervan gebruik maken. Activiteiten
zorgen voor structuur in de dag. Het ontlast de mantelzorger en
u blijft actief op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Er wordt
gekeken naar uw mogelijkheden en wensen.
● Bij ontmoetingsplekken ligt het accent op het elkaar
ontmoeten, het eventueel deelnemen aan activiteiten
en het gebruik van koffie of een maaltijd. Zowel u als uw
mantelzorger kan hieraan deelnemen.
● Dagbesteding gericht op participatie voor mensen die
vanwege hun beperking niet kunnen deelnemen aan het
reguliere arbeidsproces of vormen van beschut werken. Ook
mensen waarvoor een algemene voorziening niet toereikend
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Afhankelijk van de restverschijnselen van het hersenletsel kunt u na
uw revalidatie weer aan het werk. Voor mensen met hersenletsel kan
het moeilijk zijn terug te keren naar de werksituatie. Men is niet altijd
in staat om de eigen werkzaamheden te hervatten. Goede ondersteuning is belangrijk ter voorkoming van overbelasting. Wanneer u
merkt dat dit voor u het geval is, is het belangrijk dat te bespreken
met de huisarts, bedrijfsarts, neuroloog of revalidatiearts.

7.2. DAGBESTEDING

DEEL II

Informeer goed bij een professionele zorgverlener, zoals een huisarts,
gespecialiseerd verpleegkundige of bij een cliëntadviseur van de
woonvormen met verpleeghuiszorg over onderstaande mogelijkheden.
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is kunnen hieraan deelnemen. Het gaat om mensen met een
(ernstig) verminderde zelfredzaamheid. Het accent ligt op
activiteiten gericht op het leveren van een maatschappelijke
bijdrage. Een indicatie van de gemeente is vereist.
● Dagbesteding voor bezoekers met een indicatie ‘Behandeling Groep’ (Wet langdurige zorg), ‘Kortdurende Behandeling’,
‘Begeleiding’ en ‘Activerende Begeleiding’. Deze vorm is
voor mensen waarvoor de hierboven genoemde vorm niet
toereikend is. Vanaf 2017 gaat de indicatie ‘Behandeling
Groep’ naar de zorgverzekeraar.
Voor enkele van de hierboven genoemde opties betaalt u een
eigen bijdrage. Ook zijn er vormen bij waarvoor u een indicatie
van de gemeente voor nodig heeft als u wilt deelnemen.
Activiteitencentra
Activisie
Activisie biedt gespecialiseerde begeleiding rondom het
omgaan met de onzichtbare gevolgen van niet-aangeboren
hersenletsel, aan mensen met een hoge mate van zelfredzaamheid.
Deze begeleiding vindt plaats op de locaties De Terp (Gouda) en
De Dijk (Zoetermeer) of door individuele ambulante begeleiding.
Ook biedt de organisatie begeleiding en ondersteuning bij
arbeidsre-integratie, net als arbeidstraining en relatiebegeleiding

om relaties en onderlinge verhoudingen te verbeteren tussen
de persoon met NAH en de naast betrokkenen. Er is ook mantel
zorgondersteuning en lotgenotencontact mogelijk. Voor de
regio Midden-Holland is er een indicatie gespecialiseerde /
activerende begeleiding nodig. Cliënten uit andere regio’s
kunnen bij Activisie terecht met een PGB.
De Baanbreker
De Baanbreker in Stolwijk is een activiteitencentrum waar
dagelijks ongeveer 40 mensen met een verstandelijke beperking,
een meervoudige complexe beperking of lichamelijke beperking
en/of niet-aangeboren hersenletsel komen voor dagbesteding.
Het aanbod van activiteiten wordt afgestemd op de individuele
vraag van de cliënt.
De Baanbreker heeft een eigen verkoop- en ontmoetingsruimte.
In het Centrum wordt samengewerkt met Palet Welzijn die een
algemene inloop voor burgers uit de buurt organiseert.
’t Lichtpunt Midden-Holland
’t Lichtpunt biedt activiteiten en trainingen aan die zich richten
op de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden. Deze trainingen
zijn bedoeld voor deelnemers die de wens en mogelijkheid
hebben om toe te werken naar (betaalde) arbeid of reeds een
baan hebben. Ook worden diverse activiteiten aangeboden die

structuur en gezelligheid bieden. Dagbesteding kan bestaan uit
creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve activiteiten.

Het Serviceteam van de Gemiva-SVG Groep is actief in heel
Souburgh. In het Serviceteam bieden cliënten hand- en
spandiensten ter ondersteuning van personeel van Souburgh.
Cliënten zijn actief in de spoelkeuken, het restaurant en doen
taken bij de dagverzorging voor ouderen. Samen met de cliënt
wordt zoveel mogelijk een aanbod op maat gemaakt waarin
combinaties mogelijk zijn, zoals het werken in het serviceteam in
de ochtend en meedoen aan het verenigingsleven in de middag.

De Rotonde
● Inlooppunt: In De Rotonde kunnen mensen uit Gouda Noord
vrijblijvend terecht voor een ontmoeting, met elkaar eten of
deelname aan een van de activiteiten.
● Dagbesteding: Daarnaast biedt deze organisatie dag
besteding aan voor mensen met een lichamelijke handicap
en/of niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn diverse mogelijkheden. Er zijn arbeidsmatige activiteiten (zoals koken
voor anderen), creatieve activiteiten, werken met computer
en tablet, bewegings
a ctiviteiten, gespreksgroepen en
recreatieve activiteiten (zoals het lezen van een krant of een
boek of gezelschapsspellen). Daarnaast biedt De Rotonde
cursussen en trainingen aan zoals geheugentraining,
uiterlijke verzorging en digitale fotografie.
Voor de dagbesteding, én wanneer u gebruik maakt van het
groepsvervoer, is een beschikking van de gemeente nodig.
Voor de activiteiten van het Inlooppunt is dit niet het geval.
Sanare, locatie Vivere
U bent van harte welkom in Vivere, een prachtige villa in
Moordrecht. In Vivere wordt dagelijks een activiteit aangeboden
in een gestructureerd dagprogramma. In het activiteitencentrum
werkt u in een van de ateliers samen of individueel aan een
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De Mingel
De Mingel is een gespecialiseerde dagbestedingslocatie van
de Gemiva-SVG Groep voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel en lichamelijke beperkingen en voor cliënten met
een verstandelijke beperking. De Mingel is gehuisvest op de
derde etage in Souburgh, een woonzorgcentrum van Zorg
partners in Waddinxveen. Er wordt samengewerkt in het
activiteitenaanbod met het verenigingsleven voor ouderen
van Souburgh. Zo is er een gevarieerd aanbod van creatieve,
bewegings- en ontspanningsactiviteiten.

MOGELIJKHEDEN VOOR DAGBESTEDING, LOGEREN EN VAKANTIE
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project met de doelen die voor u belangrijk zijn. Na de gezamenlijke
lunch is er mogelijkheid tot in- of ontspanning. Iedereen met een
indicatie vanuit de gemeente of een PGB kan in Vivere terecht.
Ook wanneer u verpleging en verzorging nodig heeft, is dit
mogelijk in combinatie met dagbesteding.
De Schakel
Activiteitencentrum De Schakel in Moordrecht biedt werk en
dagopvang aan mensen die door hun beperking niet aan bod
komen op de arbeidsmarkt. In De Schakel werken zo’n vijftig
cliënten op verschillende afdelingen, zoals papier, kantine, kubus,
tuin en klei. Een vast team van begeleiders ondersteunt hen.
De Schakel biedt ook algemeen toegankelijke inloop (zonder
indicatie) voor inwoners van Moordrecht. Men kan er terecht voor
laagdrempelige ontmoeting en gezelschap.
De Tafel (Kwintes)
De Tafel is een plek in Bodegraven waar inwoners van Bode
graven en Reeuwijk creatieve activiteiten kunnen doen, zoals
kaarten maken, bloemschikken en schilderen. Ook kunnen
mensen samen koken, eten en spelletjes spelen.

De Zellingen
De Zellingen biedt dagactiviteiten in Nieuwerkerk aan den IJssel
en Capelle aan den IJssel. Er wordt maatwerk in begeleiding
en dagbesteding geboden. Na een vrijblijvend kennismakings
gesprek wordt in overleg met de hulpvrager en de naasten
bekeken welke activiteiten het beste aansluiten bij uw wensen
en behoeften.

7.3. ZORGBOERDERIJEN
Een zorgboerderij is een boerderij voor mensen die zorg of
begeleiding nodig hebben bij hun dagbesteding. Zij doen van
alles op de boerderij, zoals dieren verzorgen en werken in de
groenten- of bloementuin. De nadruk ligt veelal op een prettige
beleving van de dag in een omgeving die rust, ritme en ruimte
uitstraalt. Op sommige zorgboerderijen is ook verpleegkundige
zorg mogelijk, omdat de zorgverlener verpleegkundige is. Achter
in de gids staat een overzicht van zorgboerderijen.

7.

Tijdelijk verblijf betekent op afspraak logeren in een zorgcentrum of
verpleeghuis. De mogelijkheden hiervoor verschillen per cliënt en
is afhankelijk van de ernst van de problematiek. Ook kan deze vorm
van opvang worden aangevraagd ter ontlasting van de mantelzorger. In een aantal zorginstellingen kunt u terecht voor tijdelijk verblijf.
Bijvoorbeeld tijdens de herstelperiode na een opname in het ziekenhuis, weekend- of vakantieopname, tijdelijke opname volgens een
bepaald patroon of ter overbrugging van de periode tot definitieve
opname. U kunt maximaal voor zes weken verblijf aanvragen.

Als er sprake is van problemen rondom hersenletsel, behoren
vakantie of uitstapjes nog wel tot de mogelijkheden. Er zijn allerlei mogelijkheden: van korte uitstapjes tot lange vakanties, met
en zonder hulp of begeleiding. Samen op vakantie gaan kan ook.
www.allegoedsvakanties.nl
Deze stichting biedt vakanties met zorg en ondersteuning in
Nederland. Met name 65-plussers zijn de doelgroep.

www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken
Vanuit de ‘voor elkaar vakantie weken’ zijn er diverse mogelijk
heden voor een vakantie voor mensen met hersenletsel en hun
mantelzorger.
Het Rode Kruis
U kunt terecht voor deelname aan vakanties waarbij zorg en
begeleiding wordt geboden.
www.hetvakantiebureau.nl
Deze organisatie biedt vakantie voor thuiswonende mensen die
zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn.
De Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert vakanties voor mensen die
afhankelijk zijn van intensieve verzorging en begeleiding.
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7.5. VAKANTIEMOGELIJKHEDEN

www.deblauwegids.nl
Op deze website kunt u zoeken naar een aangepaste reis, accommodatie en/of reisorganisatie. De informatie kunt u via de site ook als
gids aanvragen. U vindt er aangepaste accommodaties in binnen- en
buitenland en bijzondere dienstverlening van reisorganisaties. Naast
het vakantie-aanbod zijn er ook reistips opgenomen, leuke reisverhalen van mensen met een beperking en veel extra informatie.

DEEL II

7.4. TIJDELIJK VERBLIJF
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7.6. VERVOER
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Hersenletsel leidt vaak tijdelijk of langere tijd tot verminderde rijvaardigheid. Bijvoorbeeld vanwege een gedeeltelijke
verlamming, vertraagd reactievermogen, minder scherp zicht of
concentratieverlies. Afstanden schatten kan moeilijk zijn of het
goed waarnemen wat links of rechts van de bestuurder gebeurt.

Als u door hersenletsel bent getroffen, moet u dat altijd melden
bij het CBR en bij uw autoverzekering. Als u dat niet doet, bent u
niet langer verzekerd (ook niet als u uw verzekeringspremie blijft
doorbetalen). Het is van belang dat u dat zelf doet. De huisarts
of specialist mag dat in principe niet doen, en uw huisgenoot of
partner is daartoe niet bevoegd. U moet deze melding dus altijd
doen, ook als u denkt dat u nog goed in staat bent auto te rijden.

Na een CVA of beroerte mag u daarom tijdelijk niet autorijden.
Voor andere vormen van hersenletsel is die wettelijke beperking
er (nog) niet. Er zijn 3 vormen van tijdelijke rijontzegging:
● Als u een TIA/CVA heeft gehad zonder restverschijnselen die
van invloed zijn op de rijgeschiktheid, mag u 2 weken niet
autorijden. Na deze 2 weken mag dat weer wel, na positief
advies van uw behandelend specialist.
● Als u een CVA heeft gehad met restverschijnselen die van
invloed zijn op de rijgeschiktheid, mag u 3 maanden niet
autorijden.
● Als een CVA heeft gehad met bloedvatmisvormingen, dan
mag u 6 maanden niet autorijden.

Meer informatie over het CBR en vervoersmogelijkheden:

Als u wilt weten of u nog verantwoord kunt autorijden, kunt u
een rijvaardigheidstest aanvragen bij het CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheid).

GroeneHartHopper
De GroeneHartHopper is een aanvulling op het reguliere
openbaar vervoer in de regio. De Hopper haalt u op waar u wilt

CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Als u een rijbewijs hebt, kan het zijn dat er bijvoorbeeld door een
ongeval of ziekte twijfels ontstaan over uw rijgeschiktheid. In dat
geval vraagt u een beoordeling aan van uw rijgeschiktheid bij
het CBR. U hoeft niet opnieuw praktijkexamen te doen. Het CBR
beoordeelt alleen of u geschikt bent om te rijden.
Gemeente
U kunt bij uw gemeente terecht voor een aanvraag vervoers
voorzieningen en rolstoelen.

7.
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en zet u af waar u wilt. Op werkdagen van 6.00 tot 1.00 uur en in
het weekeinde van 7.00 tot 1.00 uur.
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Valys
Als u verder van huis wilt, is er Valys. Valys is bedoeld voor sociaal
recreatieve uitstapjes op bovenregionale afstanden. Bovenregionaal betekent dat de bestemming of het vertrekpunt van de reis
op meer dan vijf openbaar vervoerzones van uw woonadres ligt.
Voor de korte afstanden of ziekenhuisbezoek kunt u gebruik
maken van de GroeneHartHopper.

DEEL II

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur
De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur biedt, dankzij
de inzet van een grote groep vrijwilligers, vervoer aan tegen een
lage vergoeding in het gebied Bodegraven-Reeuwijk.
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8. THUIS OF ELDERS WONEN MET ZORG. CRISISOPNAME

Wanneer u thuis zorg nodig heeft, kunt u thuiszorg aanvragen.
De thuiszorg kan huishoudelijke verzorging aanbieden, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding
en gespecialiseerde zorg. De zorg is erop gericht dat u zo lang
mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Daarnaast bieden
sommige thuiszorgorganisaties ook comfort- en gemakdiensten
zoals klussendiensten, was-/strijkservice aan huis en maaltijd
service. Achterin de gids kunt u zien welke thuiszorgorganisaties
er in de regio zijn.

8.2. (TIJDELIJK) ELDERS WONEN
De zorg die u nodig heeft, kan niet altijd thuis worden gegeven.
Dit kan vele oorzaken hebben. U woont bijvoorbeeld alleen,
heeft last van vergeetachtigheid of moeite de weg terug te
vinden. Naast psychische oorzaken kunnen ook lichamelijke en
sociale oorzaken hierbij een rol spelen. Er bestaat een mogelijk-

53

DEEL II

8.1. THUIS

| NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL MIDDEN-HOLLAND

Wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben een Wmo-loket voor vragen
over zorg en ondersteuning. De gemeente voert eerst een
gesprek over wat iemand wil en wat iemand zelf kan, al dan niet
met hulp van familie en vrienden. In dat gesprek krijgen cliënten
ook informatie over welke mogelijkheden er zijn. Deze werkwijze
zorgt ervoor dat de wensen van de cliënt centraal staan en dat
de zelfredzaamheid van mensen optimaal wordt benut. Wie hulp
en voorzieningen krijgt uit de Wmo, betaalt over het algemeen
een eigen bijdrage. Het verschilt per gemeente hoeveel die eigen
bijdrage is. Verpleging en verzorging vallen onder de zorg
verzekeringswet (Zvw). Hiervoor is een indicatie nodig. De
wijkverpleegkundige bekijkt samen met u wat u aan verpleging
en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen,
ze coördineert deze zorg rondom u en stemt af met andere
hulpverleners zoals uw huisarts.
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heid van opname in een woonlocatie. Hiervoor is een indicatie
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk. Naast
de zorgbehoeften is uw voorkeur van belang. Het is raadzaam
om uw wensen kenbaar te maken en u vooraf te oriënteren
op de mogelijkheden en eventueel de woonvoorzieningen te
bezoeken.
Woonlocatie Karnemelksloot Zorgpartners Midden-Holland
en de Gemiva-SVG Groep
Aan de Karnemelksloot in Gouda zijn 24 appartementen voor
mensen met NAH. Verder zijn er 14 levensloopbestend ig e
appartementen voor mensen met een zorgindicatie. MozaïekWonen verhuurt deze appartementen. De zorg en begeleiding
wordt geboden door een team van medewerkers van Zorg
partners Midden-Holland en de Gemiva-SVG Groep. Er is 24 uur
per dag verpleging, verzorging en begeleiding beschikbaar.
Locatie Karnemelksloot is een Wlz-gefinancierde locatie. Er is een
passende indicatie nodig van het CIZ.
Woonvorm Gouda, Gemiva SVG-Groep
Woonvorm Gouda biedt ondersteuning aan mensen met een
lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Met
permanent verblijf en tijdelijke opvang. De tijdelijke opvang
betreft 24-uurszorg van een dag tot zes weken aaneengesloten.

U kunt ook eventueel gebruik maken van de activiteiten
aangeboden door Activiteitencentrum De Rotonde. Tijdelijke
opvang wordt vergoed door de Wlz. De eigen bijdrage is
afhankelijk van verschillende factoren.
Zorgpartners Midden-Holland, locatie De Hanepraij
In woonzorgcentrum De Hanepraij hebben de verpleeg
afdelingen Het Baken en De Windroos zich specifiek toegelegd
op het wonen, de zorg en de behandeling/begeleiding van de
cliënten voor wie chronisch somatische verpleeghuiszorg noodzakelijk is en bij wie er daarnaast sprake is van niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en/of psychiatrische problematiek. De visie
van De Hanepraij is dat de cliënt met de aanwezige problematiek toch zoveel mogelijk een eigen leven kan leiden. Aan
beide cliëntengroepen biedt men een specifieke, op de persoon toegesneden structuur, benadering, tijdsbesteding en/
of behandeling.
Sanare Zorg & Welzijn, locatie Vivere
In de kleinschalige woonvorm Vivere wonen volwassenen met
niet-aangeboren hersenletsel. In Vivere werken zorgverleners en
begeleiders met een passie voor NAH. U kunt dagelijks terecht in
het activiteitencentrum.

8.

De woonlocatie kan u informatie geven over de mogelijkheden
voor zorg thuis, voor opvang en (langdurig) verblijf in zorgcentra
en verpleeghuizen.

Organisaties rondom verhuizing
De Zorgverhuizer, Kiaro Beheer en Organizing, Regelloket wonen,
Seniorenhulp Nederland, Stichting Centrale Administratie voor
Voorzieningen (CAV) kunnen ondersteuning bieden bij het
leegruimen van de woning, het opslaan van inboedel en het
regelen van allerlei administratieve zaken rondom de verhuizing.

Zorgcentra en verpleeghuizen
Crisisopname betreft opvang voor mensen die in noodsituaties
verkeren en per direct (tijdelijke) opvang nodig hebben. In die
periode wordt onderzocht welke hulp daarna moet worden
ingezet. Er zijn mogelijkheden voor cliënten met een zorgindicatie
en mogelijkheden voor cliënten met een verpleeghuisindicatie.
Verwijzing via huisarts of GGZ is noodzakelijk.
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Tevens zijn er in de regio andere woonvormen waar u terecht kunt.
Deze zijn niet speciaal ingericht voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, er wonen ook mensen met andere aandoeningen.
Achterin de gids vindt u de adressen van deze woonlocaties en
zorgcentra.

8.3. CRISISOPNAME
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Voor enkele van de hierboven genoemde opties betaalt u een
eigen bijdrage. Ook zijn er vormen bij waarvoor u een indicatie
van de gemeente nodig heeft als u wilt deelnemen.

THUIS OF ELDERS WONEN MET ZORG. CRISISOPNAME
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ADRESSEN

Gouda
Buurtpunt Zoutmanplein
Zoutmanplein 6a, Gouda
T:
(0182) 711 360
E:
karnemelksloot@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl

De Rotonde
Zuidhoef 138, Gouda
T:
(0182) 555 100
E:
rotonde@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/rotonde

Moordrecht
Inloopcentrum Moordrecht
De Schakel (maandag en woensdag)
Oosteinde 27, Moordrecht
T:
(0182) 378 455
E:
schakel@gemiva.svg.nl
Vivere
(dinsdag en donderdag)
Westeinde 1, Moordrecht
T:
(0182) 603 254
E:
post@viverewonen.nl

A
Aandacht van Sanare
Westeinde 1, Moordrecht
T:
(0180) 310 180
E:
info@sanare.nl
W: www.sanare.nl
Activisie
Bloemendaalseweg 41a, Gouda
T:
(0182) 539 317
W: www.activisie.nl
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Adviespunt Zorgbelang
W: www.adviespuntzorgbelang.nl
Afasiesoos Gouda
Fluwelensingel 110, Gouda
T:
(0182) 543 803
E:
fiel.creemers@zorgpartners.nl
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Jan Ligthart
Snoystraat 4, Gouda
T:
(06) 542 148 45
E:
janligthart@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/73261/
Wijkcentrum-Jan-Ligthart

Wijkinloop Savelberg
Savelberghof 200, 2805 RX Gouda
T:
(0182) 723723
W: www.zorgpartners.nl/savelberg

DEEL III

Inlooppunten

Afasiecentrum Rotterdam
en Praatatelier
Reigerlaan 66, Capelle a/d IJssel
Wormerhoek 14 G, Capelle a/d IJssel
T:
(010) 442 53 61 / (010) 264 07 77
E:
hersenletsel@zellingen.nl
W: www.afasiecentrum.nl/rotterdam
Agathos thuiszorg
W: www.agathos-thuiszorg.nl
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Alles uit handen
E:
info@allesuithanden.nl
W: www.allesuithanden.com
ANS van Pluszorg
T:
(088) 426 06 00
E:
ans@pluszorg.nl
Apetito
T:
(0800) 023 29 75
E:
info@apetito.nl
W: www.apetito.nl

Avicen Midden-Holland
Antwerpseweg 7, Gouda
T:
(0182) 585 970
E:
info@avicen-mh.nl
W: www.fundis.nl

B
Baanbreker
Kerspelpad 18, Stolwijk
T:
(0182) 346 230
E:
baanbreker@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/Baanbreker
Beth-San (locatie Cedrah
reformatorische stichting
voor ouderenzorg)
Moerkapelle
T:
(079) 593 18 40
E:
beth-san@cedrah.nl
W: www.cedrah.nl

Buurtzorg Nederland
Kerspelpad 18, Stolwijk
T:
(0900) 690 69 06
E:
info@buurtzorgnederland.com
W: www.buurtzorgnederland.com/		
contact

C
CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen)
T:
(0900) 02 10
W: www.cbr.nl
Centraal Indicatiestelling Zorg
T:
(0900) 14 04
W: www.ciz.nl
Coachbureau Z-Factory
Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD Gouda
T:
(06) 231 70 232
E:
info@zita.coach
W: www.z-factory.nl

ADRESSEN

F
Fijn dat je d’r bent
Reeuwijk
T:
(06) 426 588 96
E:
fijndatjedrbent@kpnmail.nl
W: www.fijndatjedrbent.nl

D
Diaconale hulpverlening
W: www.protestantsekerk.nl/
werkvelden/diaconaat

Futura Wonen Zorgen Leven
C. Valeriusstraat 7, 3421 HN Oudewater
T:
(0348) 764 777
E:
oudewater@futurazorg.nl
W: www.futurazorg.nl

G
Gemeenten
* Bodegraven - Reeuwijk
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven
T:
(0172) 522 522
E:
info@bodegraven-reeuwijk.nl
W: www.bodegraven-reeuwijk.nl

* Boskoop (gemeente Alphen a/d Rijn)
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T:
(0182) 140 172
E:
gemeente@alphenaandenrijn.nl
W: www.alphenaandenrijn.nl
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* Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
T:
(0182) 140 182
E:
gemeente@gouda.nl
W: www.gouda.nl
* Gouda, Wmo loket
E:
gemeente@gouda.nl
W: www.gouda.nl/Inwoners/
Zorg_welzijn/Wmo_loket
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Dunya
Bernadottelaan 77a, 2806 JM Gouda
T:
(0182) 586 611
E:
info@dunyazorg.nl
W: www.dunyazorg.nl

* Bodegraven - Reeuwijk, Wmo loket
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven
T:
(0172) 618 709
E:
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl

DEEL III

Cura Wonen, woonboerderij
Bodegraven
Zuidzijde 69, 2411 RT Bodegraven
T:
(06) 101 160 43 of (06) 106 359 66
E:
info@curawonen.nl
W: www.curawonen.nl

* Krimpenerwaard
Alingersteeg 2, 2861 AH Bergambacht
T:
(0182) 140 182
E:
wmo@krimpenerwaard.nl
W: www.krimpenerwaard.nl
* Waddinxveen
Raadhuisplein 1, 2741 HR Waddinxveen
T:
(0182) 140 182
E:
gemeente@waddinxveen.nl
W: www.waddinxveen.nl
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* Zuidplas
T:
(0180) 330 300
E:
gemeente@zuidplas.nl
W: www.zuidplas.nl
Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
T:
(0182) 575 800
E:
info@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl

Goudse Thuiszorg v.o.f.
Edisonstraat 39-a, 2811 EM Reeuwijk
E:
info@goudsethuiszorg.nl
Goudenhart
E:
info@goudenhart.nu
W: www.goudenhart.nu
Goudzorg
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE Gouda
E:
info@goudzorg.nl
W: www.goudzorg.nl
GroeneHartHopper
T:
(0800) 022 09 00 (boekingen);
(0900) 600 80 08 (andere vragen)
W: www.groeneharthopper.nl
Groene Hart Maaltijdservice
T:
(0182) 342 453
E:
info@groenehartmaaltijden.nl
W: www.groenehartmaaltijdservice.nl

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
T:
(0182) 505 050
W: www.groenehartziekenhuis.nl

H
Hersenletsel.nl
Den Heuvel 62, 6881 VE Velp
T:
(026) 351 25 12
E:
info@hersenletsel.nl
W: www.hersenletsel.nl
Hersenletsel.nl - regionale
afdeling Zuid-Holland
T:
(078) 621 12 62
E:
hersenletselzh@gmail.com
W: www.hersenletsel.nl
Hersenletselteam Zuid-Holland
W: www.nahcoordinatie.nl

ADRESSEN

Humanitas Midden-Holland
Nonnenwater 3, 2801 VA Gouda
E:
midden-holland@humanitas.nl

Hersenz (Gemiva-SVG Groep)
T:
(0182) 575 800
E:
hersenz@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/hersenz

I
ISV Gouda
Gouda
T:
(0182) 537 726
E:
info@isvgouda.nl
W: www.isvgouda.nl

Hervormde vrouwenbond
W: hervormdevrouwenbond.nl

Huize Winterdijk
Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda
T:
(0182) 680 000
E:
receptie@huizewinterdijk.nl
W: www.huizewinterdijk.nl

K
Kiaro Beheer en Organizing
Postbus 20, 5160 AA Sprang-Capelle
T:
(0416) 533 338
E:
info@kiarobeheergroep.nl
W: www.kiarobeheergroep.nl
Koninklijke Visio
T:
(088) 585 85 85
E:
info@visio.org
W: www.visio.nl

Leger des Heils
Johan de Wittlaan 31, 2805 CM Gouda
T:
(0182) 687 732
E:
korps.gouda@legerdesheils.nl
W: www.legerdesheils.nl/
korpsgouda/contact
Lekker thuis
T:
(0165) 383 355
W: www.lekker-thuis.nl
LFB
Zonnebaan 39, 3542 EB Utrecht
T:
(030) 236 37 61
W: www.lifb.nu
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De Hoogstraat Revalidatiecentrum
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
T:
(030) 256 12 11
E:
info@dehoogstraat.nl
W: www.dehoogstraat.nl

Korrelatie
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
T:
(0900) 14 50
E:
vraag@korrelatie.nl
W: www.korrelatie.nl

DEEL III

Hersenstichting
T:
(070) 360 48 16
E:
info@hersenstichting.nl
W: www.hersenstichting.nl

t Lichtpunt Midden-Holland
Nieuwe Gouwe O.Z. 10, 2801 SB Gouda
T:
(0182) 51 93 39
W: www.lichtpuntmiddenholland.nl

Mezzo
Regulierenring 6, 3981 LB Bunnik
T:
(030) 659 22 22
E:
info@mezzo.nl
W: www.mezzo.nl

NAH-reïntegratie
Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam
T:
(06) 160 885 17
E:
info@nah-reintegratie.nl
W: www.nah-reintegratie.nl

M
Maaltijdzorg
T:
(0485) 335 215
E:
maaltijdzorg@adcgroep.nl
W: maaltijdzorg@adcgroep.nl

Mezzo nationale Mantelzorglijn
T:
(0900) 202 04 96

NAH Zorg
Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk
T:
(058) 256 38 39
E:
info@nahzorg.nl
W: www.nahzorg.nl
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MEE Midden-Holland
Tielweg 3, 2803 PK Gouda
T:
(0182) 520 333
W: www.mee.nl
Meldpunt Zorg en Overlast GGD Hollands Midden
T: (088) 308 35 35
W: www.ggdhm.nl

De Mingel (Gemiva-SVG Groep)
Waddinxveen
T:
(0182) 378 455
E:
demingel@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/Mingel

N
NAH-café Change
(Gemiva-SVG Groep)
Zoutmanplein 6A, 2806 WP Gouda
T:
(0182) 711 360
W: www.gemiva-svg.nl/change

Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NPCF)
Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht
T:
(030) 297 03 03
E:
npcf@npcf.nl
W: www.npcf.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
T:
(0318) 547 888
E:
info@npvzorg.nl
W: www.npvzorg.nl

ADRESSEN

Particulier Thuiszorg Bureau
Care 4 Life
Wilhelminastraat 25, 2941 CA Lekkerkerk
T:
(0180) 665 404
E:
thuiszorg.care4life@gmail.com
W: www.thuiszorgcare4life.eu

PrivaZorg Groene Hart
De Bouw 149, 3991 SZ Houten
T:
(030) 636 53 02
E:
info@privathuiszorg.nl
W: www.privazorggroenehart.nl

Per Saldo
Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht
T:
(0900) 742 48 57
W: www.pgb.nl
Plicare
W: www.plicare.nl

Provinciaal Coördinatiepunt
NAH Zuid-Holland
Postbus 32429, 2503 AC Den Haag
T:
(06) 229 766 81
E:
info@hersenletselzuidholland.nl
W: www.nahcoordinatie.nl

R
Regelloket wonen
T:
(088) 444 48 84
W: www.hetregelloketwonen.nl
Revalidatie In Beweging
T:
(0182) 352 499
Rhuymsicht
Van Bergen Ijzendoornpark 2
2801 AC Gouda
T:
(0182) 520 100
E:
info@rhuymsicht.nl
W: www.rhuymsicht.nl
Rijndam Revalidatie
T:
(010) 241 24 12
E:
info@rijndam.nl
W: www.rijndam.nl
Rijnlands Revalidatie Centrum
T:
(071) 519 51 95
W: www.rrc.nl
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PlusZorg - particuliere en
palliatieve thuiszorg
Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda
T:
(088) 426 06 00
E:
info@pluszorg.nl
W: www.pluszorg.nl
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P
Palet Welzijn
Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda
T:
(0800) 935 94 56
E:
info@paletwelzijn.nl
W: www.paletwelzijn.nl

*Locatie Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
T:
(0172) 467 090
* Locatie Leiden
Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden
T:
(071) 515 03 90
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Rode Kruis Gouda
Punt 6. 2801 PZ Gouda
T:
(0182) 516 319
E:
info@rodekruisgouda.nl
W: www.rodekruisgouda.nl
De Rotonde
Gouda
T:
(0182) 555 100
E:
rotonde@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/rotonde

S
SAM
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven
T:
(0172) 614 500
E:
info@sam-bundeling.nl
W: www.sam-bundeling.nl
Sanare Zorg & Welzijn
Raadhuisplein 5
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
T:
(0180) 310 180
E:
info@sanare.nl
W: www.sanare.nl
Seniorenhulp Nederland
T:
(010) 888 22 15
W: www.seniorenhulp.com
Sensoor
T:
(0900) 07 67

Sociaal Team
1. Gouda Noord
(Gezondheidscentrum Bloemendaal)
Lekkenburg 6, 2804 XC Gouda
T:
(088) 900 43 21
E:
noord@sociaalteamgouda.nl
W: www.sociaalteamgouda.nl
2. Gouda West
(Gezondheidscentrum Korte Akkeren)
Constantijn Huygensstraat 121a
2802 LV Gouda
T:
(088) 900 43 21
E:
west@sociaalteamgouda.nl
W: www.sociaalteamgouda.nl
3. Gouda Oost (Nelson Mandela Centrum)
Bernadottelaan 79, 2806 JM Gouda
T:
(088) 900 43 21
E:
oost@sociaalteamgouda.nl
W: www.sociaalteamgouda.nl

ADRESSEN

5. Bodegraven-Reeuwijk
T:
(0172) 522 522
E:
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
W: www.gemeente.bodegravenreeuwijk.nl/sociaal-team
6. Nederlek-Ouderkerk
T:
(0182) 140 182

8. Waddinxveen
T:
(0182) 140 182
E:
sociaalteam@waddinxveen.nl
9. Zuidplas
T:
(0180) 33 03 00
E:
sociaalteam@zuidplas.nl

Sophia Revalidatie
T:
(0900) 500 90 03
E:
info@sophiarevalidatie.nl
W: www.sophiarevalidatie.nl
Sophia Revalidatie Den Haag
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
T:
(070) 359 35 93
W: www.sophiarevalidatie.nl
Sophia Revalidatie Gouda
Buchnerweg 1, 2803 GR Gouda
T:
(0182) 555 600
W: www.sophiarevalidatie.nl
Stichting Centrale Administratie
voor Voorzieningen (CAV)
T:
(088) 822 82 28
E:
info@stichting-cav.nl
W: www.stichting-cav.nl

Stichting Bodegraven Vervoer
van Deur tot Deur
Bodegraven-Reeuwijk
T:
(0172) 614 730
E:
info@vervoervandeurtotdeur.nl
W: www.vervoervandeurtotdeur.nl
Stichting Viviamo
Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht
T:
(0180) 310 180
E:
post@viverewonen.nl
W: www.viverewonen.nl/viviamo
Stichting Welzijn Ondersteuning/
Ouderen en andere ondersteunende
organisaties per gemeente
T:
(088) 822 82 28
* Sam Welzijn (Dienstencentrum
Rijngaarde)
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven
T:
(0172) 614 500
W: www.swobodegraven.nl
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7. Schoonhoven
T:
(0182) 140 182

10. Tom in de buurt (Alphen a/d Rijn)
T:
(088) 900 4567
W: www.tomindebuurt.nl

DEEL III

4. Bergambacht-Vlist
T:
(0182) 140 182

* Sam Welzijn (Steunpunt Noord,
Het Hofhuis)
Erasmushof 41, 2411 NX Bodegraven
T:
(0172) 645 250
W: www.swobodegraven.nl
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* Stichting Welzijn Ondersteuning
Schoonhoven
Oranjeplaats 45B, 2871 TL
T:
(0182) 381 227 (meldpunt)
(0182) 384 550
E:
info@swoschoonhoven.nl
W: www.swoschoonhoven.nl
* Stichting Welzijn Ouderkerk
en Nederlek (WON)
T:
(0180) 522 045
E:
info@stichtingwon.nl
W: www.stichtingwon.nl

* ZieZoZuidplas (Informatiepunt ouderenadvisering en mantelzorgondersteuning)
De Meidoorn 1a, 2912 RE Nieuwerkerk aan
den IJssel
T:
(0180) 310 050
E:
info@ziezozuidplas.nl
W: www.ziezozuidplas.nl
Stichting PartiCura
Het Kleine Loo 414 H, 2592 CK Den Haag
T:
(070) 338 85 93 (tijdens kantooruren)
(0900) 202 19 79 (24 uur p/d bereikbaar)
E:
info@particura.nl
W: www.particura.nl

T
De Tafel (activiteit van Kwintes)
T:
(06) 158 772 55
E:
m.kruger@kwintes.nl
W: https://detafel.wordpress.com/

Thuiszorg De Zellingen
Meeuwensingel 1a
2903 TA Capelle aan den IJssel
T:
(010) 442 08 00
E:
thuiszorg@zellingen.nl
W: www.zellingen.nl
Thuiszorg de Zevenster
Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen
T:
(0180) 637 111
W: www.de7ster.nl
Thuiszorg Zorgpartners
Midden-Holland
Ronsseweg 242, 2803 ZX Gouda’
T:
(0182) 723 723
W: www.zorgpartners.nl
Vierstroom Zorg Thuis
Antwerpseweg 7, 2800 PB Gouda
T:
(088) 044 888
W: www.vierstroom.nl www.fundis.nl

ADRESSEN

Zorg Thuis Cedrah,
woonzorgcentrum Beth San
Wilde Veenen 1, 2751 EE Moerkapelle
T:
(079) 593 18 40
E:
beth-san@cedrah.nl
W: www.cedrah.nl

* Doove Care Groep
Wilhelminakade 10, 2741 JV Waddinxveen
T:
(0182) 624 900
W: www.doove.nl
* Harting Bank
W: www.harting-bank.nl

* Thuiszorgwinkel Vegro
Bodegraafsestraatweg 3, 2805 GK Gouda
W: www.vegro.info

Veilig Thuis
T:
(0800) 20 00
W: www.vooreenveiligthuis.nl
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* Thuiszorgwinkel Vitaal
W: www.vitaalthuiszorg.nl
* Vierstroom Thuiszorgwinkel
W: www.vierstroom.nl

U
UWV Werkbedrijf
W: www.werk.nl

Verpleegkundig specialist CVA/NAH
T:
(0182) 505 384
Vers voor Thuis
T:
(088) 111 21 86
E:
service@versvoorthuis.nl
W: www.versvoorthuis.nl
Vierstroom
* Goudenhart
* Westerweeren
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Thuiszorgwinkels

* Thuiszorgwinkel
W: www.thuiszorgwinkel.nl

V
Valys
Postbus 402
2900 AK Capelle aan den IJssel
T:
(0900) 96 30
E:
info@valys.nl
W: www.valys.nl

* Medicorner
Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda
T:
(0182) 540 444
W: www.medicorner.nl

DEEL III

ZonZorg
Willem en Marialaan 8, 2805 AR Gouda
T:
(0182) 520 448
E:
gouda@zonzorg.nl
W: www.zonzorg.nl
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Violien
Smetanalaan 15, 3122 HM Schiedam
T:
(010) 247 05 94
E:
info@violienontzorgt.nl
W: www.violienontzorgt.nl

Woonvorm Gouda
(Gemiva-SVG Groep)
Gouda
T:
(0182) 510 330
E:
wvgouda@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/wv-gouda

W
WijkLeerCentrum Zorgpartners
Midden-Holland/
Gemiva-SVG groep/ ID-college
T:
(0182) 595 280
E:
idpartners@idcollege.nl

Woonvorm Karnemelksloot
(Gemiva-SVG Groep
en Zorgpartners Midden-Holland)
Gouda
T:
(0182) 71 13 60
E:
karnemelksloot@gemiva-svg.nl
W: www.gemiva-svg.nl/karnemelksloot

WelThuis
Voor meer informatie over de locatie kunt
u terecht op de website
W: www.welthuis.nl
www.fundis.nl

Zorg Thuis Cedrah
Wilde Veenen 1, 2751 EE Moerkapelle
T:
(079) 593 18 40
E:
beth-san@cedrah.nl
W: www.cedrah.nl

Woonzorgcentrum De Meander
(locatie van de Zellingen)
Boslaan 1
2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
T:
(0180) 441 500
E:
demeander@zellingen.nl
W: www.zellingen.nl

Z
De Zellingen Thuiszorg en
Dagactiviteiten
Nieuwerkerk aan den IJssel en
Capelle aan den IJssel
T:
(010) 284 33 00
E:
info@zellingen.nl
W: www.zellingen.nl
De Zevenster
Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen
T:
(0180) 637 111
W: www.de7ster.nl
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Zorgboerderij De Bovenstee
Provincialeweg 5, 2841 LH Moordrecht
T:
(0182) 528 145
E:
bovenstee@hetnet.nl
W: www.zorgboeren.nl

Zonnebloem
T:
(076) 564 64 64
E:
dienstencentrum@zonnebloem.nl
W: www.zonnebloem.nl

Zorgboerderij Cornelishoeve
Provincialeweg Oost 91
2851 AC Haastrecht
T:
(0182) 501 628
E:
vofvreeswijk@online.nl
W: www.zorgboeren.nl

Zorgboerderij Bij de Hem
C. G. Roosweg 21, 2871 MB Schoonhoven
T:
(06) 148 869 83
E:
hlruiter@solcon.nl
W: www.zorgboeren.nl/boerderijbij-de-hem

Zorgboeren
W: www.zorgboeren.nl

Zorgkwekerij De Moestuin
Barendstraat 3, 2771 DJ Boskoop
T:
(06) 125 888 97
E:
saskialourier@hotmail.com
W: www.zorgkwekerijdemoestuin.nl

Zonnebloem regio Gouda en omstreken
T:
(0182) 301 174
ZorgBrug
Postbus 314, 2800 AH Gouda
T:
(0182) 505 432
E:
info.zorgbrug@ghz.nl
W: www.zorgbrug.nl
Zorgboerderijen
Beter bij de Boer
W: www.beterbijdeboer.nl

Zorgboeren Zuid-Holland
W: www.zorgboerenzuidholland.nl
Zorgboerderij Gravestein
Steinsedijk 57, 2851 LC Haastrecht
T:
(0182) 502 242
E:
zorgboerderijgravestein@hetnet.nl
W: www.zorgboerderijgravestein.nl

Zorgpartners Midden-Holland
T:
(0182) 562 000
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl
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Zorgboerderij JavaRust
Zuidzijde 117, 2411 RW Bodegraven
T:
(0172) 619 034
E:
info@pjvanoosterom.nl
W: www.zorgboerderij-javarust.nl
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Zorgbelang Zuid-Holland
Ronsseweg 140, 2803 ZR Gouda
T:
(088) 929 40 00
E:
info@zorgbelang-zuidholland.nl
W: www.zorgbelang-zuidholland.nl

* Locatie De Breeje Hendrick
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Nicolaas Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/
debreejehendrick
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* Locatie De Hanepraij
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/dehanepraij
* Locatie Karnemelksloot
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Zoutmanplein 6a, 2806 WP Gouda
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/
karnemelksloot

* Locatie Floravita
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Boezemlaan 4, 2771 VP Boskoop
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/floravita

* Locatie Ronssehof
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/ronssehof

* Locatie Gouwestein
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/gouwestein

* Locatie De Savelberg
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Savelberghof 200, 2805 RX Gouda
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/savelberg

* Locatie De Reehorst
Zorgcentra- en verpleeghuizen
Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk
T:
(0182) 723 723
E:
klantcontact@zorgpartners.nl
W: www.zorgpartners.nl/dereehorst
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DEEL II
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