Nieuw Berkendael

NAH

COACH

Getroffen worden door Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) is zeer ingrijpend. De gevolgen kunnen uw leven en
dat van uw omgeving drastisch veranderen. Om zelfstandig
te kunnen blijven wonen met NAH, is soms hulp van buitenaf
nodig. WoonZorgcentra Haaglanden biedt deze langdurige
ondersteuning en begeleiding door een NAH coach in de
thuissituatie.

WAT U VAN DE NAH COACH KUNT VERWACHTEN
De NAH coach is deskundig en op de hoogte van alle mogelijkheden
op het gebied van begeleiding, zorg, behandeling en dagbesteding voor
mensen met NAH. De NAH coach kijkt samen met u welke ondersteuning
in de thuissituatie noodzakelijk is en stemt daar waar nodig af met
andere betrokken hulpverleners. De NAH coach kan u, afhankelijk van
uw persoonlijke situatie, langdurige begeleiding in de thuissituatie
bieden. Incidenteel kan het voorkomen dat de NAH coach u ondersteunt
bij een overleg met andere hulpverleners of instanties.

MAATWERK
Na het in kaart brengen van uw begeleidingsvraag kan de NAH coach
u ondersteuning bieden bij het aanvragen van een WMO beschikking
of WLZ indicatie om begeleiding bij u thuis mogelijk te maken.

Alle afspraken over de begeleiding die u nodig heeft legt de NAH
coach samen met u vast in een begeleidings/ondersteuningsplan.
Omdat u een vaste NAH coach heeft die regelmatig bij u thuiskomt,
weet hij/zij precies welke hulp u nodig heeft.

CLIËNTPORTAAL
Het WZH Cliëntportaal stelt u in staat om op ieder gewenst moment
via een computer, laptop of tablet het zorgdossier in te zien. U bepaalt
zelf of u op deze wijze het zorgdossier wilt inzien, het gebruik van het
cliëntportaal is niet verplicht. Via het WZH Cliëntportaal kunt u
gemakkelijk uw begeleidings/ondersteuningsplan en de rapportage
van de NAH coach lezen.

WERKWIJZE
Uw persoonlijke situatie is altijd het uitgangspunt voor de NAH coach.
Wanneer u begeleiding en/of zorg nodig heeft, kan hij/zij u hierin
adviseren. Hij/zij kan u o.a. doorverwijzen naar een dagactiviteitencentrum
of thuiszorg voor u regelen. Ook kan de NAH coach een aanmelding bij
de NAH-poli van WZH Nieuw Berkendael verzorgen voor aanvullend
advies en onderzoek. In overleg met u, uw familie en uw huisarts/
specialist, kan de NAH coach ook ondersteunen bij (tijdelijke) opname
in een zorginstelling als dit noodzakelijk is.

EEN BEROEP DOEN OP DE NAH COACH
Bent u bekend met NAH, woont u zelfstandig en heeft u een WLZindicatie of WMO-indicatie voor begeleiding? Dan kunt u een beroep
doen op de NAH coach. Wanneer u nog geen indicatie heeft, dan kunt
u deze samen met de coach aanvragen. Het kan voorkomen dat u voor
de NAH coach een eigen bijdrage betaalt. Dit is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie.

Meer informatie over de gespecialiseerde zorg van WZH Nieuw
Berkendael en/of de inzet van een NAH coach? Kijkt u dan op
www.wzh.nl/nieuwberkendael of neem contact op met het
Servicepunt van WZH Nieuw Berkendael via 070 756 18 00.
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