7. Meer informatie en scholing
Voor de trainer
Je bent aan het einde gekomen van de (digitale) lesbrief.

Vraag:
Zijn er nog vragen?

Evalueer de onderdelen van de lesbrief:
• Wat vonden mensen van de uitleg?
• Wordt er nog informatie gemist?
• Is er nog behoefte aan extra informatie?

Eindmeting/schaalvraag:
• Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel weet jij nu af van NAH?
• Ben je nu beter in staat NAH te signaleren en te handelen bij een vermoeden/omgang met NAH?

Verwijs naar verdere bronnen van scholing en informatie, zie de links in dit boekje
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Websites met informatie over niet-aangeboren hersenletsel

• www.hersenstichting.nl
De website van de Hersenstichting is een zeer uitgebreide bron van informatie over alles wat met
het brein te maken heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld informatie over de anatomie van de hersenen, mogelijke aandoeningen, de gevolgen van deze aandoeningen, zorg voor mensen met een
hersenaandoening en alle activiteiten aangaande de hersenen en de Hersenstichting.

• www.hartstichting.nl
Dit is misschien niet de eerste website waar aan gedacht wordt bij niet-aangeboren hersenletsel.
Op de pagina Hart- en vaatziekten kent de website echter de categorie 'Beroerte’. Hierin wordt
duidelijk uitgelegd wat de fysieke oorzaak en praktische gevolgen zijn van zaken als een hersenbloeding, herseninfarct of TIA.

• www.hersenletselteams.nl
Op deze website staan per provincie de adresgegevens van de 17 hersenletselteams in het land. Hier
kunnen vragen worden gesteld door zowel getroffenen, naasten als professionals en er is lokale
kennis over waar je met specifieke vragen terecht kan. De hersenletselteams geven informatie en
brengen je direct met de juiste professionals in de regio in contact.

• www.hersenletsel.nl
Hersenletsel.nl is de patiëntenorganisatie voor mensen met hersenletsel. Je kunt lid worden en
je kunt er met vragen terecht. Ze helpen je verder. Hersenletsel.nl is nauw betrokken bij de hersenletselcentra en de afasiecentra bij jou in de buurt, zie ook www.hersenletselcentrum.com en
www.afasiecentrum.nl. Hersenletsel.nl kan je ook vertellen over de vele lotgenotencontact groepen
die op lokaal niveau worden georganiseerd.

• www.hersenletsel-uitleg.nl (“… alles over hersenletsel in gewone taal”)
Deze website is gemaakt en wordt bijgehouden door een klein team van NAH-professionals, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers. Hun doel is om kennis over hersenletsel toegankelijk te maken:
zij willen de kennis van professional, ervaringsdeskundige en mantelzorger bundelen en deze in
normaal Nederlands aanbieden voor eenieder die hier behoefte aan heeft. Oorzaken en ziektebeelden, gevolgen, praktische adviezen, algemene informatie en persoonlijke verhalen op gebied van
niet-aangeboren hersenletsel worden op deze site behandeld.

• www.vilans.nl
Vilans is een kenniscentrum voor langdurige zorg. Binnen Vilans is er jarenlange expertise opgebouwd
in onderzoek en praktijkontwikkeling op het gebied van NAH. Ook hebben ze specifieke kennis over
NAH bij kinderen. Verschillende producten (zoals NAH-Prikkels, een onderwijsprotocol voor scholen
met kinderen met NAH en een psycho-educatiekoffer gezinsbegeleiding NAH) worden via de website
beschikbaar gesteld.Op de kennispleinen staan actuele kennis en praktische producten over NAH.

Zie: www.kennispleingehandicaptensector.nl
www.zorgvoorbeter.nl
www.kennispleinchronischezorg.nl

• www.nah-zorgopmaat.nl
De onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat is verbonden aan de hogeschool Windesheim Flevoland en
doet onderzoek naar de zorg voor mensen met NAH in de chronische fase. De publicaties van de
onderzoekslijn (waaronder deze) en gegevens over de onderzoekslijn zijn er op te vinden.

Opleidingen

• www.axonleertrajecten.nl
AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van niet-aangeboren
hersenletsel. AXON biedt opleidingen waarin de achtergronden van hersenletsel en de aanpak in
de praktijk centraal staan. Zij bieden een scala aan opleidingsactiviteiten die zijn afgestemd op
verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding
en arbeidsintegratie. Het cursusaanbod is zeer uitgebreid en wordt aangeboden in de vorm van
basiscursussen, vervolgtrajecten, trainingen en workshops.

Opleidingen door zorgorganisaties:
Veel zorgorganisaties hebben interne en externe scholingstrajecten die ze aanbieden aan zowel
werknemers als externe professionals. Neem hiervoor contact op met de zorgorganisatie in de regio.

Hogescholen en Universiteiten
Hogescholen en universiteiten hebben verschillende onderwerpen met betrekking tot niet-aangeboren hersenletsel in verschillende curricula opgenomen. Gespecialiseerde lectoraten ontwikkelen
soms op verzoek opleidingen op maat.
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