DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘NAH’
(niet-aangeboren hersenletsel)

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide lijst over het thema nalezen.

Je hand op mijn schouder: goede zorgverlening bij NAH gezien
door de ogen van een patiënt – Dominique Deseure (Cyclus, 2016)
Aangezien het brein de kern van ons 'zijn' is, kan een breinkwetsuur heel
ingrijpende gevolgen hebben. Niet alle gevolgen zijn duidelijk zichtbaar
voor de buitenwereld en voor de mensen in de omgeving van de patiënt.

.

Heb ik een probleem dan?: ziektebesef en interventies bij
hersenletsel
Arno Prinsen (InteractContour, 2013)
Hersenletsel heeft een enorme impact. Maar al te vaak beseft de cliënt
niet eens goed wat er aan de hand is. Hoe ga je daar dan als hulpverlener
mee om?

NAHder belicht: onderzoek naar het vormgeven van specifieke
ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH)
Mabel Jongkind en Hennie Van Rijn (Garant, 2012)
In dit boek streven de auteurs naar een NAH-specifiek model voor zorg en
ondersteuning aan de hand van vier concepten: het vraag-, het omgevings-,
het begeleidings- en het scholingsconcept.

Breinbreker: voortgezette cognitieve revalidatie bij een nietaangeboren hersenletsel
Johan Warnez en Caroline Kopàcsi (Acco, 2011)
Breinbreker focust zich op de cognitieve, sociale, emotionele en
gedragsmatige beperkingen die het gevolg zijn van het hersenletsel.

Eigen weg: ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met
niet-aangeboren hersenletsel. Gebaseerd op Hooi op je vork, het
model van het begeleiden van volwassenen met niet-aangeboren
hersenletsel
Patty van Belle en Judith Zadoks (Zadoks, 2009)
Eigen weg' is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het
opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

Uitgebreide lijst over het thema ‘NAH’
Boeken:
Titel

Auteur

Het is altijd nu: herleven na een coma

Walravens,
Jeroen

Jaar van
uitgave
2016

Mijn tweede leven: zoektocht naar een nieuw leven na een Niet- Heylen, Louis
Aangeboren Hersenletsel

2016

Bennett-Levy,
James

2015

Gedragsexperimenten in cognitieve therapie: handboek

Ik hou nog steeds van appeltaart: over de gevolgen van Nietde Roos,
Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren. Hanboek voor Suzanne
ouders, begeleiders en onderwijsprofessionals.

2015

Over-leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Malfliet, Wim

2015

Gedragsexperimenten in cognitieve therapie: handboek

Bennett-Levy,
James

2015

Het (voor)beeldig brein: taal en interventionele geneeskunde

Robert, Erik

2013

Breinzicht: toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren
hersenletsel

Lambrecht,
Wouter

2013

Best wel heavy: verhalen over mensen met niet-zichtbaar NAH

Boolman,
Petra

2012

Dit is mijn hoofd niet meer: Over-leven met een gekwetst brein

Deseure,
Dominique

2012

Neurologische taal- en spraakstoornissen

VVL

2011

Zorgwijzer Hersenaandoeningen en seksualiteit

Weiland,
Monique

2011

Afasietherapie plus : Associatieoefeningen voor patiënten met
semantische stoornissen

Reynders, R.

2009

Kinderboeken:

Jaar van
uitgave

Titel

Auteur

Breuklijn

Enckels, Ludo

2013

Mag ik ook ff? Hoe is het om een broer of zus te hebben
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Kapitein,
Martine

2009

Waarom heeft een krokodil zo'n platte kop? En andere
(voorlees)verhalen voor kinderen

Vereniging
Cerebraal

2007

Alles is Leander

Dieltiens,
Kristien

2006

Auteur

Jaar van
uitgave

Eindwerken:

Titel

Aanvaarding bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: Craeymeersch,
een kwestie van doelen en optimisme?
Hanne

2011

De rol van cognitieve flexibiliteit op de doelaanpassing, de
aanvaarding en de levenstevredenheid bij mensen met een
niet-aangeboren hersenletsel

2011

Coorevits,
Marieke

Artikels:
Titel

Auteur

Delen van zorg(en): creatief omgaan met de complexiteit in de Lambrecht,
zorg voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
Wouter
(NAH)

Jaar van
uitgave
2015

Levenskwaliteit: het essentiëlde doel van NAH-revalidatie

Van Bost,
Gunther

2015

De screeningtest voor cognitie en communicatie (stcc): focus
op de woordvloeiendheidstaken

Paemeleire,
Frank

2015

Narratieve analyse en interventie bij personen met cognitiefcommunicatie beperkingen

Kemps,
Helene

2014

De screeningtest voor cognitie en communicatie (stcc): een
nieuw instrument voor volwassenen met NAH

Paemeleire,
Frank

2014

"Weer dirigent van mijn eigen levenslied". Coaching van een
persoon met chronische afasie in zijn sociale participatie: een
gevalsbespreking

de HaanNeven, Vera

2014

De NAH-fotogroep Een interactief project gericht op subjectieve Aarts, Hilde
levenskwaliteit

2013

Het ontwikkelen van een instrument voor het evalueren van de White, Anne
effectiviteit van RTMS therapie bij personen met afasie

2013

Jongeren met hersenletsel laat men vaak links liggen

Carton, Liesa

2012

Van multidisciplinariteit naar transdisciplinariteit

Browaeys,
Koen

2012

