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Heb ik een probleem dan?
Ziektebesef en interventies bij hersenletsel
STUDIEDAG

DO 11/4/19

VIVES BRUGGE

CODE 038

NAH / ziektebesef / ziekte-inzicht / casuïstiek
therapeuten, begeleiders, verpleegkundigen of verzorgenden die dagelijks te maken
hebben met personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

NAH heeft een enorme impact, zowel op het leven van degene die het overkomt als op
zijn/haar omgeving. Maar al te vaak beseft de cliënt niet goed wat er aan de hand is. Hoe ga
je hier als hulpverlener mee om? Er is geen standaardcliënt en geen standaardaanpak. Aan de
hand van de drie types cliënten (de voorbijganger, de zoeker en de klant) komen tijdens deze
studiedag passende interventies aan bod. Ze helpen je als hulpverlener om stap voor stap bij
de hulpvraag uit te komen en van daaruit hulp op maat te bieden.
Tijdens deze studiedag bespreken we eerst de theoretische achtergrond. We lichten deze toe
aan de hand van beeldmateriaal. We sluiten dit onderdeel af met een casus. Daarna volgen
drie blokken van ongeveer anderhalf uur waarin we eerst de interventies per type cliënt
bespreken en vervolgens oefenen om de interventies toe te passen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een eigen casus meebrengen over hun rol als
hulpverlener. U ontvangt de nodige informatie na inschrijving. Basiskennis over NAH wordt
verondersteld.
Aanbod: Wie wil, kan het boek ‘Ga toch weg’ tijdens de studiedag kopen. Dit is het vervolg op
het boek ‘Heb ik een probleem dan?’.
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