Psycho-educatiekoffer gezinsbegeleiding NAH
De psycho-educatiekoffer is een overzicht van psycho-educatiemateriaal voor gedragskundigen en
gezinsbegeleiders. Hiermee kunnen ze aan kinderen, jongeren en ouders uitleggen wat niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) is, wat de gevolgen ervan zijn en hoe je er het beste mee kunt omgaan. De psychoeducatiekoffer kan worden gebruikt bij de begeleiding van gezinnen met een kind met NAH. De inhoud is
samengesteld door gedragskundigen en gezinsbegeleiders van diverse zorgorganisaties en Vilans. De
psycho-educatiekoffer is onderverdeeld in boeken, folders/teksten, beeldmateriaal en websites. Deze
categorieën zijn onderscheiden naar de beoogde doelgroep van het materiaal: kinderen, jongeren,
broertjes en zusjes, ouders, onderwijsgevenden en andere professionals. De psycho-educatiekoffer sluit
aan bij de Richtlijn voor professionals betrokken bij behandeling en begeleiding van gezinnen met een
kind met NAH en Toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen met een kind met NAH.
Is dit effectief?
De effectiviteit van de psycho-educatiekoffer is niet nagegaan.
Contactpersoon
Rianne Gijzen, Vilans
Telefoon: 030 789 2459 / 06 228 106 59
E-mail: r.gijzen@vilans.nl
Kenmerken Good Practice
De kenmerken waarop de Good Practice betrekking heeft, zoals de doelgroep en de zorgfase, zijn
hieronder aangevinkt:

Doelgroep
Kinderen met NAH
Volwassen patiënten met NAH
Naasten van patiënten met NAH
Fase NAH-zorg
Acute fase
Revalidatie fase
Chronische fase (Re-integratie fase)
Chronische fase (Stabilisatiefase)
Bouwstenen NAH-zorg
Behandeling
Begeleiding
Signalering
Monitoring
(Integrale) diagnostiek
Overdracht van zorg
Casuscoördinatie
Voorlichting
Communicatie
Zelfbepaling
Zelfmanagement
Lotgenotencontact
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Type herstel
Medisch herstel
Praktisch herstel
Persoonlijk herstel
Maatschappelijk herstel
Type letsel
NAH breed
NAH specifiek, en wel traumatisch hersenletsel
NAH specifiek, en wel beroerte
NAH specifiek, en wel iets anders
Type organisatie
Ziekenhuis
Revalidatiecentrum
Verpleeg- en verzorgingsorganisaties
Lichamelijk gehandicaptenzorg organisaties, namelijk:
De Noorderbrug, Gors, Heliomare, InteraktContour, NOVIzorg, NSWAC, Pluryn, Sherpa, Siza,
Middin, SWZ, Syndion en Zozijn
Verstandelijk gehandicaptenzorg organisaties
Vrijwilligersorganisaties
Patiëntenorganisaties
Andere organisatie
Professionals betrokken bij uitvoering
Arts
Neuropsycholoog
GZ-psycholoog
Psycholoog (anders dan neuropsycholoog, GZ-psycholoog)
Maatschappelijk werker
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Logopediste
Ambulant begeleider
in de gezinsbegeleiding
Andere professional, namelijk:
Gedragskundige
Is de effectiviteit nagegaan?
Nee, is niet nagegaan
Ja, wel nagegaan, maar effectiviteit niet aangetoond
Ja, wel nagegaan en bleek ook effectief
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