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NAH-POLI
De NAH-poli biedt ondersteuning, zodat mensen met hersenletsel
nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Ons
multidisciplinair behandelteam zorgt voor een behandeling die
afgestemd is op de cliënt. Cliënten krijgen meer inzicht in wat zij
nog zelf kunnen, leren omgaan met de veranderingen en samen
verkennen we mogelijkheden bij het omgaan met beperkingen.

NAH COACH
Om zelfstandig te kunnen blijven wonen met NAH, is soms hulp van
buitenaf nodig. De NAH Coach is deskundig en op de hoogte van
alle mogelijkheden op het gebied van zorg, dagbesteding en
begeleiding. De coach onderhoudt contact met de verschillende
hulpverleners en zorgt er voor dat u thuis de juiste begeleiding en
zorg krijgt op het juiste moment. De coach ondersteunt en adviseert
u op het gebied van ontwikkelen, bevorderen en handhaven van uw
zelfredzaamheid.

WZH Nieuw Berkendael
Burgemeester Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
TELEFOON:

Wilt u een rondleiding of heeft u vragen over de specialistische zorg
van WZH? Neem dan contact op met onze Klantbemiddeling
Centraal via 070 - 756 16 00 of klantbemiddelingcentraal@wzh.nl.
Meer informatie over onze zorgproducten en -diensten vindt u
op www.wzh.nl/nieuwberkendael.

FAX:
INTERNET:

070 756 18 00

070 756 18 01

www.wzh.nl/nieuwberkendael

E-MAIL:

Nieuw Berkendael

nieuwberkendael@wzh.nl
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IN
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WZH NIEUW BERKENDAEL

IN HET KORT

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in revalidatie en
wonen voor mensen met een beschadiging aan de
hersenen, waardoor bewustzijnstoornissen of NAH Niet
Aangeboren Hersenletsel) is ontstaan. De meeste cliënten
zijn tussen de 25 en 65 jaar.

EXPERTISE IN NAH
WZH Nieuw Berkendael heeft vele mogelijkheden op het gebied
van zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met
bewustzijnsstoornissen of NAH:
Behandel- en zorgprogramma revalidatie bij recent hersenletsel
Behandel- en zorgprogramma revalidatie bij
bewustzijnsstoornissen
Wonen voor mensen met NAH
Wonen voor mensen met bewustzijnsstoornissen
Dagactiviteitencentrum
NAH-poli (ambulante screening, diagnostiek en behandeling)
NAH Coach
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REVALIDATIE BIJ RECENT HERSENLETSEL
NAH kan verschillende oorzaken hebben zoals een hersenbloeding,
een ongeval of zuurstofgebrek. We proberen, samen met cliënt en
familie, het leven dat men voorheen leidde zoveel mogelijk terug
te halen. Wanneer het hersenletsel dit niet toelaat, zetten we ons
in om samen een weg te zoeken naar aanpassingen in het dagelijks
bestaan. Om een optimaal herstel te bereiken of aanpassingen
mogelijk te maken, ligt bij NAH-zorg de nadruk op dagstructuur en
therapie, afgewisseld met rust voor herstel en om overbelasting te
voorkomen. Aan de betrokken mantelzorgers wordt een
ondersteuningsprogramma aangeboden.

REVALIDATIE BIJ BEWUSTZIJNSSTOORNISSEN

WONEN MET NAH

WZH Nieuw Berkendael maakt gebruik van langdurige intensieve
neurorevalidatie. Dit is een multidisciplinair behandel- en
zorgprogramma voor mensen van 25 tot 65 jaar die door recent
hersenletsel een bewustzijnsstoornis hebben opgelopen. Wij
proberen op te sporen welke herstelmogelijkheden de hersenen
bieden en zetten onze activiteiten hier gericht op in. Het toepassen
van zintuigprikkeling is een belangrijk onderdeel. Met de naasten
van cliënten worden afspraken gemaakt over de bijdrage die zij
kunnen leveren aan de behandeling.

Na een periode van revalidatie is het ook mogelijk om permanent
bij ons te komen wonen. We bieden een prettig woon- en
leefklimaat en een zinvolle dagbesteding, veelal in combinatie met
intensieve zorg en behandeling.

WONEN MET BEWUSTZIJNSSTOORNISSEN
In WZH Nieuw Berkendael is een aparte woonafdeling ingericht
voor mensen met een bewustzijnsstoornis na coma. Daar bieden
we high-care zorg, begeleiding en behandeling. Bijzonder is ons
complementaire programma, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt
van klankschalen, etherische oliën, massages, muziek en healing
touch.

DAGACTIVITEITENCENTRUM
Het dagactiviteitencentrum biedt, naast veel gezelligheid, een ruim
activiteitenaanbod. De deelnemers kunnen gebruik maken van een
ruim aanbod aan gespecialiseerde programma’s waaronder sporten bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten,
vaardigheidstraining, geheugentraining, complementaire zorg en
arbeidsmatige activiteiten.

