Lotgenotencontact
West-Vlaanderen
NAH café:

STAPuit:

Met het 'praatcafé NAH' maken we
gevoelens bespreekbaar en doorbreken we
het isolement. Elk café is inhoudelijk
verschillend, maar steeds informeel.

Mensen die thuis verblijven kunnen
maandelijks deelnemen aan uiteenlopende
activiteiten en ervaringen uitwisselen met
lotgenoten.
Info op: www.facebook.com/nahstapuit

In alle regio’s van West-Vlaanderen gaan er
sessies door.
Meer info via: https://www.sig-net.be

STAPuit Westhoek:
057/22.16.90 of bewoner@hethavenhuis.be
STAPuit Kortrijk:
056/ 21.71.41 of Nah-stapuit@achtkanter.be
STAPuit Brugge:
050/31.71.70 Nah-stapuit@onshuisbrugge.be

Samensp(r)aak:

Ontmoetingskansen:

Informatieve avonden en ontmoetingsmomenten voor familieleden van personen
met NAH. Als het spaak loopt kan het helpen
om met lotgenoten in contact te komen.

Mensen die thuis of in een voorziening
verblijven ontmoeten elkaar bij een hapje
en drankje. De nadruk ligt op gezellig
samenzijn met mensen die je begrijpen.

In alle regio’s van West-Vlaanderen gaan er
sessies door.

De ontmoetingen vinden afwisselend
plaats in Kortrijk, Brugge, Lo-Reninge, Gits
of Emelgem.

Meer info via: www.nah-samenspraak.be

Meer info via:
ontmoetingskansen@hotmail.com
www.nah-ontmoetingskansen.be

Week van NAH gaat elk jaar door in Oktober. Voor meer
info kijk op www.deweekvan nah.be
De NAH Liga vzw wil via de campagne ‘De Week van NAH’ meer aandacht vestigen op de
problematiek en mensen met NAH een gezicht geven. Heb je vragen over NAH of ben je op
zoek naar ondersteuning? Kijk op de website van NAH Liga of vraag info bij één van
partners. https://www.nahliga.be

Niet –Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Vaak onzichtbaar, wel aanwezig !
Een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, tumor, infectieziekte, enz. kan een nietaangeboren hersenletsel of NAH veroorzaken. De getroffen persoon houdt er vaak
blijvende
beperkingen
aan
over
zoals
verlamming,
geheugenproblemen,
aandachtsproblemen, karakterveranderingen, enz. Deze problemen kunnen ervoor zorgen
dat de persoon zijn vertrouwde leven niet meer kan opnemen en blijvend aangewezen is op
hulp.

Partners van NAH
SYNAPS 2.0 is het West-Vlaams intersectoraal samenwerkingsverband dat de
dienstverlening aan personen met niet-aangeboren hersenletsel (kortweg NAH) wenst te
bevorderen. Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel om diensten en organisaties uit
de provincie te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis en deskundigheid ten aanzien
van personen met NAH.
SYNAPS 2.0 functioneert oa als overlegforum waar initiatieven genomen worden op het vlak
van kennisontwikkeling, -bundeling en – verspreiding. Hiertoe werkt Synaps samen met
verschillende partners uit het werkveld.

