
Vermoeidheid  - concentratie problemen  - 
veranderde emoties - overgevoelig voor prikkels - 
geheugenproblemen -  problemen met taal -  
lichamelijke beperkingen - depressie 

CURSUS VOOR NAASTEN / FAMILIE VAN MENSEN MET 

NIET AANGEBOREN
HERSENLETSEL (NAH)

In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen een vorm 
van NAH, bijvoorbeeld door een herseninfarct (CVA), 
hersenbloeding, ongeluk, zuurstoftekort, infectie of 
een hersentumor.

Iemand met hersenletsel kan veranderen op 
het gebied van denken, voelen en doen. 
Na het ontstaan van hersenletsel maken 
zowel de getro� ene als de omgeving ieder 
hun eigen acceptatieproces door.

Cursus over NAH
Als uw naaste Niet Aangeboren Hersenletsel heeft 
kunnen er veel vragen ontstaan. Om meer te 
weten te komen over (de gevolgen van) NAH 
en hoe u hier als naaste mee om kunt gaan, 
is er een cursus ‘Omgaan met NAH’ ontwikkeld, 
die bestaat uit vier avonden. De cursus biedt u 
veel informatie en tips. U kunt uw vragen 
stellen en u maakt kennis met lotgenoten.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Voor meer informatie over de cursus en/of 
voor aanmelding kunt u contact opnemen met 
Mantelzorgondersteuning/Caritas Urk.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 18 april 2023
-Hoe werken de hersenen           
-Gevolgen van hersenletsel voor het functioneren
M.m.v. B. de Raat, gezondheidszorgpsycholoog en 
A. Hoogheem, revalidatiearts Revalidatie Friesland

Dinsdag 25 april 2023
-De (on)zichtbare gevolgen van hersenletsel 
voor het gedrag en de persoonlijkheid
-Wat zijn de gevolgen van NAH voor de mantelzorger 
en het gezin M.m.v. L. Boudewijnse, gedragskundige 
Interaktcontour

Dinsdag 9 mei 2023
-Het aanbod van ondersteuning en begeleiding voor de 
getro� ene en de mantelzorger m.m.v. B. van der Meer, 
coördinator Hersenletselteam Flevoland

Dinsdag 23 mei 2023
-Hoe zorg ik als mantelzorger goed voor mezelf
M.m.v. Y. Ruigrok, psycholoog en trainer

De bijeenkomsten vinden plaats van 
19.30 - 21.30 uur. 

De eerste bijeenkomst vindt plaats in 
’t Jeugd (Mit Eenkanger), Richel 4 Urk.  
De overige bijeenkomsten vinden plaats in 
De Rots, Urkerweg 64  Urk

Aanmelden voor de cursus is noodzakelijk! 
Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, 
dus meld snel aan. Dit kan tot 7 april. 
Telefoon: 683346
E-mail: mantelzorg@caritasurk.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Volg ons op sociale media.

@urkcaritas

Deze cursus wordt georganiseerd door 
Caritas Urk in samenwerking met:


