
NAH -dromen - top - tien -2011

Intellectueel nuttig werk
Maatschappelijke bekendheid
Coach op afroep
Tijd voor zelfreflectie en zingeving
Talenten en passies
Mogelijkheden en kansen
Inzet van ervaringsdeskundigheid
Wetenschappelijk onderzoek
Continuiteit in hulpverlening
Veilig sociaal leven op Sociale Media

W E R K C O N F E R E N T I E • 24 september 2011 • Hof van Wageningen

www.samenvoornah.nl



Mensen met hersenletsel willen zoveel mogelijk een normaal leven leiden. Al is het
leven niet hetzelfde als voorheen; zij willen hun dromen weer waarmaken. Hun
talenten en hun kennis zinvol inzetten en meedoen aan het sociale en maatschap-
pelijke leven. Dit zijn de dromen van mensen met NAH:

Een plek voor hoogopgeleide mensen met NAH, waar zij in een prikkelarme omgeving in hun
eigen tempo hun intellectuele vermogens nuttig kunnen inzetten voor de maatschappij.
De samenleving weet wat NAH is en heeft een redelijk goed inzicht in wat de gevolgen zijn
voor zowel de mensen met hersenletsel zelf als hun naasten.
Er is voor iedereen die met hersenletsel te maken krijgt een coach beschikbaar die op
afroep vanzelfsprekend beschikbaar is, voor zolang als dat nodig is.
Mensen met NAH die (weer) kunnen werken hebben een werkcoach die hen begeleidt, weet
welke aanpassingen er nodig zijn op de werkplek en alle praktische zaken regelt. Zo kan alle
beschikbare energie aan het werk worden besteed.
In het revalidatietraject en in het traject daarna wordt standaard aandacht en tijd besteed aan
zelfreflectie en zingeving, zodat iedereen met NAH zichzelf opnieuw kan ontdekken en zijn
nieuwe leven vorm kan geven. Daarbij wordt ook gekeken naar iemands talenten en passies,
die het fundament van het nieuw op te bouwen leven kunnen zijn.
Mensen met NAH weten wat leven met NAH echt betekent. Deze ervaringsdeskundigheid
moet worden opgenomen in onderwijsprogramma’s en bijscholingen.
Artsen en hulpverleners kijken niet alleen naar wat niet meer kan, maar ook naar mogelijk-
heden en kansen.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar NAH. Ook de intellectuele ontwikkeling
van hoopopgeleide mensen met NAH wordt onderzocht.
Er is continuïteit in de hulpverlening, vanaf de ziekenhuisopname tot en met de chronische fase.
Sociale media als Twitter en Facebook zijn een veilig middel om het sociale leven op peil te
houden. Bezoek en feestjes zijn vaak te vermoeiend, maar op sociale media kunnen mensen
met NAH in hun eigen tempo met elkaar communiceren. Werkgevers, verzekeraars of
instanties begrijpen dat en gebruiken de geposte informatie niet tegen hen.

nahgenieter José Espinola: @RagnaJa Feestjes, afzemmen van kinderen, vakanties,
winkelen enz: het is niet meer vanzelfsprekend met NAH. Nee zeggen is onvermijdelijk,
maar blijft pijn doen. Went niet. #shon

@RagnaJa Ragna: @nahgenieter als je mij een uurtje ziet kun je denken. Niks aan de
hand met die vrouw. maar de bijkomdagen vol ellende ziet niemand #shon
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