
AANKONDIGING 

 BASISVORMING NAH VOOR PROFESSIONELEN  

 4 sessies - VOORJAAR 2021 

 

Deze basisvorming NAH voor professionelen wordt u aangeboden door het 

Samenwerkingsverband NAH  provincie Antwerpen.  

Tijdens vier sessies (12u) wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van 

een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).  U bent alvast van harte welkom! 

 

 

PROGRAMMA 

 

1. Medische en neurologische aspecten van NAH  (sessie 1) 
Prof. Dr. Kristine Oostra,  revalidatiearts UZ Gent 

Tijdens deze presentatie worden de hersenfuncties beschreven, en de motorische en neuropsychologische 

gevolgen van een hersenletsel. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende ziektebeelden, afhankelijk van 

de lokalisatie van het hersenletsel. Ook de nieuwste inzichten in de neurorevalidatie komen aan bod. 

 

2. Neuropsychologische aspecten van NAH (sessie 2) 
Prof. Dr. Engelien Lannoo, neuropsychologe UZ Gent 

Verdieping in de cognitieve en neurologische gevolgen van een NAH, zoals: 

- Aandachts- en concentratieproblemen 

- Geheugen- en leerproblemen 

- Taal- en spraakproblemen 

- Problemen met de visueel-ruimtelijke functies 

- Apraxie 

- Problemen met de executieve functies 

 

 

3. Psychosociale gevolgen van NAH (sessie 3) 
Tess Van Loon en Julie Van Eyck, (neuro-)psychologen Bethanië Zoersel, zorgeenheid Kadans 

Tijdens deze sessie wordt stilgestaan bij verwerkingsprocessen, copingmechanismen en rolveranderingen. 

Gedrags- en emotionele veranderingen na een NAH zijn veelal niet onmiddellijk zichtbaar maar komen na 

verloop van tijd duidelijker op de voorgrond. Ze kunnen heel wat stress veroorzaken, ook voor de mensen die 

samenleven of werken met een persoon met NAH.  Het is niet altijd eenvoudig om emotionele reacties die 

passen in een verwerkingsproces, te onderscheiden van gedragsveranderingen die primair veroorzaakt 

worden door het hersenletsel zelf. Vaak gaat het om een combinatie van beide.  

 

 

4. Handvaten in de begeleiding van NAH (sessie 4) 
Tess Van Loon en Julie Van Eyck, (neuro-)psychologen Bethanië Zoersel, zorgeenheid Kadans 

We staan stil bij het begeleidingskader, begeleidingsfasen en begeleidingsstijl. 

Een NAH is complex en veelomvattend met gevolgen voor alle levensdomeinen. Het begeleiden van personen 

met een NAH is dan ook niet vanzelfsprekend. Niet in het minst door het samenspel tussen stoornissen in de 

hersen-gedragsrelatie, lichamelijke problemen, persoonlijkheidsveranderingen en psychosociale problemen.  

Het nastreven van maximale autonomie en levensgeluk dient centraal te staan in de begeleiding met 

aandacht voor vroeger en nu. Het opbouwen van een therapeutische relatie is hierbij essentieel. Deelnemers 

worden uitgenodigd zelf een casus en concrete vragen in te brengen. 

  

 



DOELPUBLIEK 

 

Deze vorming richt zich tot professionelen uit diverse sectoren, die instaan voor de begeleiding en/of verzorging 

van mensen met een NAH. Om de vorming zo interactief mogelijk te maken, wordt het aantal deelnemers beperkt 

tot max 25.  

 

PRAKTISCH 

DATA? 

 

Sessie 1  Dinsdag 26 januari 2021  ONLINE            

              Sessie 2  Dinsdag 09 februari 2021 ONLINE 

             Sessie 3  Dinsdag 23 februari 2021 13u – 16u 

 Sessie 4  Dinsdag 09 maart 2021  13u – 16u  

  

GASTLOCATIE? 

 

Thomas More – Campus Geel 

Kleinhoefstraat 4  

2440 Geel 

 

PARKEREN? 

Er is ruime parkeergelegenheid op locatie zelf.  

 

PRIJS? 

€ 90 voor de volledige reeks 

 

INSCHRIJVEN? 

De vorming wordt als een geheel aangeboden. Het is daarom niet mogelijk om voor een aparte sessie in te 

schrijven. U kan zich inschrijven via mail naar antwerpen@nahliga.be.  

- Naam deelnemer(s) + emailadres 

- Facturatiegegevens 

Na de inschrijving zal u een betalingsverzoek met bijhorende factuur ontvangen. Na afloop van de vormingsreeks 

ontvangt u een attest van deelname. 

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten! 

 

 

 Concreet en 

praktijkgericht. Er 

wordt gewerkt met 

voorbeelden vanuit de 

groep. 

Van toepassing en te gebruiken 

in het werkveld 

Aangename, 

informele sfeer Boeiend en interessant 

Zeer nuttige 

begeleidingstips en 

praktische 

handvaten. Duidelijk en gestructureerd 


