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Getroffen worden door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

is zeer ingrijpend. De gevolgen kunnen uw leven en dat van 

uw omgeving drastisch veranderen. Deze veranderingen 

kunnen zorgen voor veel vragen, zoals ‘Hoe kan ik om leren 

gaan met mijn beperkingen?’, ‘Waar kan ik het beste terecht?’, 

‘Hoe moet het nu verder?’. Voor antwoorden op dit soort 

vragen kunt u terecht bij de NAH consulent van 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH).

WAT U VAN DE NAH CONSULENT KUNT 
VERWACHTEN
De NAH consulent geeft voorlichting en advies, afgestemd op uw 
persoonlijke situatie. Hij/zij leert u en uw naasten omgaan met uw 
beperkingen en geeft antwoord op uw vragen. Dit met als doel om
uw zelfredzaamheid te bevorderen of te handhaven. Hierbij wordt 
gekeken naar datgene wat u nog wel kunt. Samen met de consulent 
gaat u op zoek naar oplossingen die bij u passen. Wanneer er langdurige 
begeleiding nodig is, dan brengt de NAH consulent u in contact met 
een NAH coach van WZH.



WERKWIJZE
In een persoonlijk gesprek brengt de NAH consulent de problemen, 
vragen en wensen in kaart. Hierin geeft de NAH consulent voorlichting 
en advies afgestemd op uw vragen en wensen. De NAH consulent werkt 
samen met andere zorgverleners zoals thuisorganisaties, de NAH coach 
en de huisarts.

EEN BEROEP DOEN OP DE NAH CONSULENT
U kunt een beroep doen op de NAH consulent als u hersenletsel heeft 
en zelfstandig woont. Merkt u dat u of uw familie behoefte heeft aan 
meer informatie over hersenletsel en graag advies krijgt bij het om 
leren gaan met de nieuwe situatie, dan kan de NAH consulent u verder 
helpen.

CLIËNTPORTAAL
De betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers is onmisbaar voor 
het leveren van goede zorg. Zorg waarbij het behoud van zelfstandigheid 
en het zoveel mogelijk voeren van de eigen regie belangrijk zijn. 
Het WZH Cliëntportaal ondersteunt hierbij. U kunt uw digitaal zorgdossier 
te allen tijde inzien via het WZH Cliëntportaal. Wenst u hier gebruik 
van te maken, geeft u dit dan aan bij het Servicepunt van WZH Nieuw 
Berkendael. 

Wilt u meer weten over de gespecialiseerde zorg van WZH 
Nieuw Berkendael en/of de inzet van een NAH consulent? 
Kijkt u dan op www.wzh.nl/nieuwberkendael of neem contact op 
met het Servicepunt van WZH Nieuw Berkendael via 070 75618 00
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