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HERSENLETSEL
     HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN 

 
 
SPECIALISTISCHE ZORG
Het ene moment lijkt er nog niks aan de hand te zijn en het
volgende moment is uw leven veranderd. Een ongeluk, operatie,
hersenbloeding of ziekte, het kan iedereen zomaar overkomen.
Als gevolg van het hersenletsel kunt u bijvoorbeeld beperkingen
ervaren op het gebied van geheugen, gedrag, taal, spraak, slikken,
oriëntatie, concentratie, beweging en voeding. Samen met u
onderzoekt het behandelteam hoe we uw psychische en
lichamelijke mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen
benutten. Dit kan de kwaliteit van uw leven en dat van uw
naasten verbeteren.
 
 
NAH-POLI
De NAH-poli biedt als expertisecentrum diagnostiek en
behandeling aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH)*. De expertise van de NAH-poli richt zich op cliënten met
gedragsveranderingen en lichamelijke cognitieve problematiek. Bij
het opstellen van het behandelplan kijken we samen met u en uw
naasten naar de verschillende behandelmogelijkheden.
 
 
 
 
 
 
 
*Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor
hersenletsel dat ontstaan is na de geboorte. Als gevolg van een
ongeval of ziekte ontstaat er vrij plotseling een afwijking omdat
één of meerdere functies van de hersenen wegvallen of delen van
de hersenen minder goed werken.

BEHANDELING
Op de NAH-poli werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
psychologen, diëtisten, logopedisten, maatschappelijk werkers,
specialisten ouderen geneeskunde en gedragsneurologen nauw
samen. De samenstelling van het team is afhankelijk van uw
hulpvraag. De behandeling kan bestaan uit observatie en
aanvullende diagnostiek. Het behandelteam kijkt samen met u
wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van de lichamelijke of
psychische beperkingen die u ervaart.
 
WANNEER KUNT U TERECHT OP DE NAH POLI?
Door in een vroeg stadium diagnostiek en consultatie aan te
bieden, willen wij bijdragen aan het optimaliseren van uw
kwaliteit van leven in de thuissituatie of woonvorm. U krijgt meer
inzicht in wat u zelf nog kunt, leert omgaan met de veranderingen
en we bekijken stap voor stap naar uw mogelijkheden in het
omgaan met uw beperking. U kunt bij ons terecht vanaf 18 jaar.
 
AANMELDING
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een
onderzoek. Het beste kunt u eerst contact opnemen met uw
huisarts. Deze zal u dan aanmelden voor een afspraak bij de
NAH-poli. Rechtstreeks aanmelden of via uw contactpersoon,
wijkverpleegkundige of NAH Coach kan ook. Na aanmelding
nemen wij contact met u en uw huisarts op. Op basis van de
aanmelding hoort u of u in aanmerking komt voor een onderzoek.
Afhankelijk van uw situatie zal dit onderzoek een halve dag in
beslag nemen. Het is fijn als u die dag één van uw naasten
meeneemt om u te begeleiden. Aan het eind van het onderzoek
bespreken wij de bevindingen met u en informeren hierover uw
huisarts.
 
 
WZH biedt de NAH-poli aan in WZH Nieuw Berkendael. Wilt u
meer informatie over specialistische zorg rondom Niet
Aangeboren Hersenletsel? Kijk dan op onze website www.wzh.nl.
U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via 070 -
756 16 00 of klantbemiddelingcentraal@wzh.nl.
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