Werken over NAH in
Sig-docudienst
Deze en veel meer titels gratis te ontlenen in de Sig-docudienst:

Mijn tweede leven: zoektocht naar een nieuw leven na een Niet-Aangeboren Hersenletsel –
Louis Heylen, Griet Gysemberg, Beni Kerkhofs en Nathalie Ansoms (Garant, 2016)
Portretten van mensen die getroffen zijn door een NAH vormen de kern van dit
boek. De getuigenissen hebben één rode draad: er was een leven voor en er is
een leven na de hersenaandoening. Een breuk in de levenslijn markeert deze
levens.

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. De auteur
illustreert met voorbeelden hoe het voelt om met een gekwetst brein te leven in
een maatschappij die patiënten vaak niet begrijpt en/of verkeerd beoordeelt.

Het is altijd nu: herleven na een coma – Jeroen Walravens (Houtekiet, 2016)
Zomer 2007. Jeroen Walravens loopt ernstige hersenschade op, waardoor zijn
lichaam niet meer mee wilt, zijn geest het laat afweten en spreken heel
moeizaam gaat. De Jeroen die hij ooit was bestaat niet meer, zijn leven is
uitgewist. In deze duistere tijden ontdekt hij dat opnieuw beginnen niet enkel
moet, maar vooral mag. Met een onvoorstelbare wilskracht bouwt hij een nieuw
leven op uit het niets.

Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel – Arno Prinsen
(InteraktContour, 2013)
Hersenletsel heeft een enorme impact. Niet alleen op het leven van degene die
het overkomt, ook op diens omgeving. 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?

Breinzicht: toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel –
Wouter Lambrecht en Noortje Hermans (Academia Press, 2013)
Breinzicht werpt - na een algemene inleiding over de werking van de hersenen een licht op de verschillende oorzaken (bvb. verkeersongeval, beroerte, ziekte, ...)
van een niet-aangeboren hersenletsel en op een aantal mogelijke gevolgen op het
vlak van aandacht en informatieverwerking, geheugen, executieve functies, taal
en spraak.

Geïnteresseerd in de docudienst? Wilt u langskomen?
Neem dan eerst even contact op met Sarah Persyn. (docudienst@sig-net.be)
Ontlening per post is mogelijk!
Bezoek onze website: www.sig-net.be- docudienst

