Ambitie:
NAH-specialist

Wat is de aanleiding?
Wij zijn de enige organisatie voor gehandicaptenzorg in Zeeland die zich specifiek
richt op NAH. Wij willen ons hierin verder specialiseren. We zien dat niet-aangeboren
hersenletsel steeds meer zal voorkomen door de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing)
en toenemende medische mogelijkheden.

Wat is de bedoeling?
We bieden gespecialiseerde ondersteuning bij wonen, dagbesteding/participatie en thuisbegeleiding. Ook bieden we ambulante behandeling (Hersenz) in de chronische fase.

We leggen onze kaarten op tafel

NAH-specialist

Voor wie?
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel voor
wie dat heeft geleid tot een onomkeerbare verandering in hun leven. Zij hebben specialistische
ondersteuning nodig.

Wat is er nodig?
4 Scholing voor medewerkers zodat zij optimaal
kunnen inspelen op cognitieve aspecten
(geheugen, spraak/taal, concentratie) en
lichamelijke problemen.
4 We zorgen dat onze mogelijkheden bekend
zijn in de regio.

Met wie werken we samen?
4 Hersenz; landelijk samenwerkingsverband
van dertien zorgorganisaties.
4 Zeeuwse Zorgschakels; we kijken goed
naar ons aanbod in relatie tot andere aanbieders.
4 Huisartsen, neurologen en Revant.
Het revalidatiecentrum is een belangrijke
verwijzer.
4 Verpleeghuizen; samen zorgen we ervoor
dat de cliënt op de passende plek terechtkomt.
4 SVRZ; gezamenlijk afasiecentrum.

Wat is bereikt?
4 Scholingsplan ontwikkeld voor komende jaren;
4 Bouwplan voorbereid voor 32 appartementen waarvan een
groot deel bestemd voor mensen met NAH;
4 De Cavalier (Terneuzen) ontwikkelde een plan voor het samenbrengen van mensen met NAH en voert dat momenteel uit.

Wat zijn we van plan?
4 Onderzoeken of huidige woonsituatie passend is voor de
cliënt. Waar nodig nemen we maatregelen.
4 Nagaan of gespecialiseerd personeel wordt ingezet en
of zij voldoende zijn toegerust;
4 Nieuwbouw in Goes; herkenbare, overzichtelijke en prikkelarme woonsituatie die bijdraagt aan zelfredzaamheid en
zelfstandigheid met maximaal 8 mensen per unit.
4 Nagaan of we een aanbod hebben dat past in het kader van
arbeidsparticipatie en innovatieve dagbesteding.
4 Hersenz-behandelprogramma in Goes, Middelburg (mogelijk
later Schouwen-Duiveland en Zeeuws Vlaanderen), thuis
voortgezet met begeleiding door behandelaar.

Wat zijn de leidende principes?
4 Specialistische kennis en vaardigheden zijn nodig;
4 Werken aan balans in het leven en kwaliteit van bestaan;
4 We stimuleren de cliënt om zijn mogelijkheden te benutten
en we houden rekening  met specifieke aandachtspunten.

