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Expertisecentrum niet-aangeboren hersenletsel
Iedereen kan bij ons terecht met vragen over leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Bij hersenletsel is vaak sprake van complexe problematiek. Dit heeft grote gevolgen voor iemands
functioneren in de samenleving.
Het Hersenletsel- en Afasiecentrum van
De Zellingen fungeert als expertisecentrum voor
iedereen die te maken heeft met NAH en biedt al
20 jaar interdisciplinaire behandeling, professionele
begeleiding en ondersteuning op maat.
Mensen met NAH én hun naasten en mantelzorgers
staan centraal. Wij ondersteunen hen zodat ze
de regie over hun leven kunnen behouden of
verkrijgen en bieden zorg, behandeling, begeleiding,
cursussen, activiteiten en ontmoeting.

Team

Er werkt een vast team van zo’n 15 professionals,
bestaande uit onder andere een klinisch linguïst,
psycholoog, kunstzinnig therapeut,
afasietherapeut, ergotherapeut, fysiotherapeut,
logopedist, ziekenverzorgende en agogisch
medewerker. Het team wordt bijgestaan door
stagiaires, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Open sfeer

Onze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn erg
belangrijk voor ons; zij slaan de brug tussen zorg
en maatschappij. Ze helpen bij het begeleiden van
groepen en zorgen voor een open sfeer waarin

deelnemers gestimuleerd worden om te
communiceren en uitdagingen aan te gaan.
Onze ervaringsdeskundigen helpen de deelnemers
om hun persoonlijke doelen te bereiken.
Voor de vrijwilligers wordt regelmatig scholing
georganiseerd.

Kwaliteit

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is een
belangrijke samenwerkingspartner en borgt
de kwaliteit vanuit cliëntperspectief. Er wordt
regelmatig een kwaliteitsaudit door hen uitgevoerd.
Ook is er regelmatig intervisie met alle Afasiecentra
in Nederland.
Wij zijn onderdeel van het Hersenletselcentrum
Rotterdam-Rijnmond en Midden-Holland, waarin
een aantal zorgorganisaties nauw samenwerken
voor deskundigheidsbevordering, intervisie en het
organiseren van diverse activiteiten.
Binnen het netwerk beschikt het
Hersenletselcentrum over wetenschappelijke en
actuele kennis over de gevolgen van hersenletsel.
Het regionale Hersenletselteam adviseert bij
complexe casuïstiek.

“Het gaat niet recht vooruit. Het zijn trapjes. Je neemt een stap en
dan langzaam, soms even stilstaan en dan weer een stap.
Ja, ook na jaren kan het nog verbeteren.”

Hersenletsel verandert uw leven
De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn voor iedereen anders. Een cerebro vasculair
accident (CVA of beroerte), ongeluk of zuurstofgebrek in de hersenen komt onverwacht en kan
iedereen op elke leeftijd treffen.
Hersenletsel verandert uw leven en dat van
uw naasten. Gewone alledaagse handelingen
kunnen lastig worden door problemen met
bewegen, plannen en organiseren, zien, geheugen
of communicatie. Een opleiding volgen of
weer aan het werk gaan; het blijkt niet altijd
vanzelfsprekend. De gevolgen van hersenletsel zijn
erg divers en soms onzichtbaar. Ze veranderen niet
alleen het leven van de getroffene, maar ook dat
van mensen uit de naaste omgeving.

Onzichtbare gevolgen

Door hersenletsel kunt u problemen ervaren in
het dagelijks leven. Denk hierbij aan het nemen
van initiatief, omgaan met overprikkeling en
vermoeidheid, plannen, organiseren, redeneren
en het geheugen. Bij mensen met NAH en hun
naasten kan de communicatie, zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen veranderd zijn. Het terugwinnen
van deze functies vereist behandeling en
gespecialiseerde begeleiding.
Het Hersenletsel- en Afasiecentrum biedt
maatwerk in professionele ondersteuning aan
mensen die hun functioneren willen verbeteren en
de regie over hun leven willen voeren.

Afasie

Het Hersenletsel- en Afasiecentrum is
gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding
van mensen met afasie. Afasie is een taalstoornis
die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Mensen met afasie kunnen niet of
moeilijk spreken, lezen, schrijven of begrijpen
wat er gezegd wordt. Dit kan variëren van
lichte woordvindproblemen tot ernstige
communicatieproblemen. Voor elke cliënt
zoeken we naar de beste strategieën om zich op
communicatief gebied te kunnen redden.

Ondersteunde communicatie

Om de communicatie te verbeteren, wordt
vaak gebruik gemaakt van ondersteunende
communicatiemiddelen die helpen bij het maken
van contact of voeren van gesprekken, zoals
een agenda, gespreksboek, technologische
hulpmiddelen en apps, tekeningen en gebaren.
Ook het aanleren van bepaalde strategieën
en gesprekstechnieken dragen bij aan beter
begrijpen of begrepen worden. Bij sommige
activiteiten ligt de nadruk op het weer oppakken
van activiteiten of vrijwilligerswerk in de eigen
omgeving.

Behandeling en begeleiding na revalidatie
Hersenletsel leidt vaak tot een breuk in de levenslijn. Ieder mens is uniek, herstelt in een eigen tempo
en maakt eigen keuzes in wat voor hem of haar belangrijk is. Het contact met anderen helpt, want
men leert het meest van anderen die in eenzelfde situatie verkeerden.

Steun en support zijn erg belangrijk om het geleerde toe te kunnen
passen in het dagelijks leven.
Zelfredzaamheid vergroten

Onze hersenen zijn flexibel. Zolang er gezond
hersenweefsel is en motivatie om te leren, dan
kan met de juiste training het functioneren in het
dagelijks leven verbeteren. Afhankelijk van de
hulpvraag wordt na een revalidatieopname vaak
geadviseerd verder te revalideren vanuit huis. Dit
kan poliklinisch, bij de dagbehandeling van De
Zellingen of in het Hersenletsel- en Afasiecentrum.
We werken met gerichte behandeldoelen op het
gebied van communicatie, zelfredzaamheid, het
ontdekken van mogelijkheden en leren omgaan
met beperkingen. Hierbij zijn het behoud en/of
herwinnen van vaardigheden, het oppakken
van vertrouwde activiteiten en/of zoeken naar
nieuwe bezigheden, vrijwilligerswerk of zingeving
belangrijke aandachtspunten.

Leren van elkaar

Wij zijn trots op onze ervaringsdeskundigen.
Zij ondersteunen onze visie: “De beste manier
om je eigen mogelijkheden te ontdekken is het
contact met anderen die in eenzelfde situatie
verkeerden.” Zo stimuleert het werken in een
groep, met lotgenoten en ervaringsdeskundigen,
iemand om meer zelfvertrouwen op te bouwen en
zelfstandiger te functioneren. Dit geldt zowel voor
mensen met hersenletsel als voor hun naasten.
Voor specifieke hulpvragen is individuele
behandeling of begeleiding mogelijk.

Werken in groepen

Naar aanleiding van de verschillende hulpvragen
worden allerlei groepen samengesteld. Bij de
groepssamenstelling wordt rekening gehouden
met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de
interesse van de deelnemers.
Iedereen kan op deze manier werken aan eigen
doelen, zoals het oefenen van de communicatie,
opbouwen van activiteiten in het dagelijks
leven, uitwisselen van ervaringen en praten met
lotgenoten.

Direct naasten en mantelzorgers

Afasie en overige onzichtbare gevolgen raken niet
alleen de getroffene zelf, maar ook de directe
omgeving. Met name de partners en kinderen.
Naasten kunnen bij ons terecht voor begeleiding
of cursussen, ook al heeft de NAH-getroffene
geen hulpvraag. We bieden thema-avonden,
gespreksgroepen, familie- en meeloopdagen en
ondersteuning voor mantelzorgers om het nieuwe
leven vorm te geven.

Activiteiten en cursussen
Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte in ondersteuning kunt u zich aanmelden voor activiteiten
of cursussen. Voor behandeling of begeleiding is er eerst een indicatie of verwijzing nodig. Heeft u
hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Vrijblijvend kennismaken

Wij denken graag mee, ook als u nog niet zeker
weet welke ondersteuning wenselijk is. Mensen
met NAH en hun naasten zijn van harte welkom
om vrijblijvend te komen kennismaken. Samen
kunnen we bekijken welke combinatie van zorg,
behandeling, begeleiding of ondersteuning het
best past. De behoeften van de mantelzorger zijn
hierbij even belangrijk.

Behandelperiode

De duur en het aantal dagen die men doorbrengt
op het Hersenletsel- en Afasiecentrum zijn
afhankelijk van de behoefte. Het kan gaan om een
kortdurende behandeling, (opnieuw) aanleren
van bepaalde vaardigheden of langdurige
ondersteuning. Als cliënten geen nieuwe doelen
meer hebben, zoeken we samen naar een
passende plek om geleerde vaardigheden te
kunnen toepassen. Iemand oefent zelf verder
onder supervisie van de behandelaar op afstand.
Dit kan zowel thuis als samen met anderen in het
centrum of op een andere locatie, bijvoorbeeld
een NAH-inloop van het Hersenletselcentrum.
Dit kan door te oefenen met e-learning,
ervaringsdeskundige vrijwilligers of lotgenoten.

Bij De Zellingen hebben we verschillende locaties
waar samen met het Hersenletsel- en Afasiecentrum
activiteiten worden aangeboden, specifiek gericht op
mensen met NAH en hun naasten.

Dagactiviteiten voor mensen met NAH
In Capelle aan den IJssel bieden we in de wijken
Schollevaar (Bazuin) en Oostgaarde (Linie, Baronie
en Beemsterhoek) naast geïndiceerde dagbesteding
voor mensen met NAH ook laagdrempelige, vrij
toegankelijke ontmoeting. U kunt er deelnemen
aan diverse beweegprogramma’s, muziek en zang,
breintraining, creatieve activiteiten en dagelijks een
warme maaltijd gebruiken. Ook wie van tuinieren
houdt, komt aan bod. Er wordt gekookt met verse
groenten uit eigen tuin.

Ervaring delen of vrijwilliger worden

Zelfstandig functioneren, bezig zijn met zinvolle
activiteiten en ertoe doen in onze maatschappij;
het zijn pijlers die bijdragen aan de kwaliteit van
leven. Verworven vaardigheden toepassen in het
dagelijks leven, vraagt tijd en zelfvertrouwen.
Het Hersenletsel- en Afasiecentrum ondersteunt
mensen met NAH om vrijwilliger te worden of
werkzaamheden te hervatten.

Het Praatatelier
Het Hersenletsel- en Afasiecentrum biedt in het Praatatelier activiteiten aan die vrij toegankelijk zijn.
Het Praatatelier is een steunpunt en biedt een NAH-inloop, ontspannende en educatieve activiteiten
en lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun mantelzorgers.
Zo worden er diverse activiteiten georganiseerd,
zoals excursies, workshops, cursussen en
gespreksgroepen. Vooraf inschrijven hiervoor is
noodzakelijk omdat de activiteiten alleen doorgang
vinden bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich
inschrijven door een e-mail te sturen naar
info@praatatelier.nl of via de aanmeldbrief die u
telefonisch kunt opvragen via 010 - 442 53 61.

Vriend worden

De bijzondere activiteiten van het Praatatelier
worden gesponsord door de Stichting Vrienden
van het Afasiecentrum. Zo maken zij de cursus
“Afasie en Schilderen” onder begeleiding
van een echte kunstenaar mogelijk. Ook het
striphaal “Alles anders”, de kunstkaarten en de
verjaardagskalender werden door hen uitgegeven.
U kunt de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum
steunen met een gift, om de organisatie van
bijvoorbeeld de kerstlunch, het familieweekend
en grotere excursies mogelijk te maken en de
inschrijfprijs voor deelnemers laag te houden.
Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer
IBAN NL89 INGB 0003031 996.
Afbeelding: schilderij gemaakt bij “Afasie en Schilderen”
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In het kort
Heeft u beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel en woont u in Rotterdam-Rijnmond
of Midden-Holland? In ons regionale Hersenletsel- en Afasiecentrum kunnen u en uw naasten
gespecialiseerde behandeling of professionele begeleiding krijgen.
Zo helpen we u om uw zelfredzaamheid,
taal en communicatie te verbeteren en weer
meer aan het sociale leven deel te nemen.
In ons expertisecentrum behoort ook het
volgen van cursussen en vrijwilligerswerk tot
de mogelijkheden. We werken volgens een
vast traject, waarin we toewerken naar een
zo zelfstandig mogelijk functioneren. Op de
afbeelding op de pagina hiernaast wordt de
behandelreis schematisch weergegeven.

Gecombineerde aanpak

Persoonlijk gesprek

Tenslotte wordt de professionele begeleiding tot
een minimum beperkt of afgebouwd. Vervolgens
zijn er voor u mogelijkheden om in de buurt
passende cursussen of workshops te volgen en om
deel te nemen aan activiteiten. Er is een nauwe
samenwerking met de patiëntenvereniging en de
wijkteams. Ervaringsdeskundigen onderhouden
op structurele basis contacten met deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers van het centrum.

Tijdens een persoonlijk gesprek leren deskundige
hulpverleners u en uw naasten beter kennen.
Gezamenlijk krijgt u meer inzicht in uw vragen,
beperkingen en mogelijkheden. Samen gaat u
vervolgens op zoek naar de voor u best passende
antwoorden of oplossingen.

Diverse behandelingsmogelijkheden

Het Hersenletsel- en Afasiecentrum biedt
mogelijkheden voor interdisciplinaire periodieke
behandelingen, ongeacht hoe lang het hersenletsel
al bestaat. Zodra de behandeldiagnose en oefenstrategie helder zijn, wordt de volgende fase
ingezet.

Het Hersenletselcentrum werkt volgens een
gecombineerde aanpak. Geleerde vaardigheden
kunt u zich eigen maken door te oefenen met
gelijkgestemde lotgenoten, uw sociale netwerk,
ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers. Dit
gebeurt onder supervisie van professionele
begeleiding op afstand, die u ondersteunt in
hervinden de regie over uw leven.

Zo zelfstandig mogelijk verder

Meer informatie en contact
Telefoon: 010 - 442 53 61
E-mail:
hersenletsel@zellingen.nl
Website: www.zellingen.nl

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
Hersenletsel- en Afasiecentrum De Zellingen
Postadres: Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel
Bezoekadres: De Linie 5a, 2905 AX Capelle aan den IJssel
010 - 442 53 61 | hersenletsel@zellingen.nl | www.zellingen.nl

