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Transfer

NAH

NIE T - A A N G EB O R EN HER SENL E T SEL

NAH
Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH kan verschillende
oorzaken hebben: een (verkeers)ongeval, een tumor, een CVA
of beroerte, een hersen(vlies)ontsteking, ...
De gevolgen van een NAH kunnen eveneens heel uiteenlopend
zijn. Ten gevolge van het hersenletsel kan er zowel sprake zijn
van lichamelijke problemen (oa. motoriek, zicht, spraak- en
slikmoeilijkheden) als neuropsychologische problemen (oa. geheugenproblemen, aandachtsstoornissen, taalmoeilijkheden,
emotionele problemen).
Na een ernstig hersenletsel volgt een langdurig herstelproces,
waarbij intensieve revalidatie meestal noodzakelijk is.

Afhankelijk van de vragen en mogelijkheden van de patiënt
wordt een multidisciplinair behandelingsplan opgesteld.
Er kan onder andere gewerkt worden op vlak van:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De taal- en spraakstoornis(sen).
Het lezen en schrijven.
De motoriek.
Het geheugen en de aandacht.
De emotionele problemen die zowel de patiënt als zijn
omgeving ervaren.
Het opnieuw aanleren van dagdagelijkse activiteiten
(bv. zich zelfstandig aankleden) en huishoudelijke
activiteiten (bv. koken).
Het zoeken naar een geschikte vrijetijdsbesteding.
Mogelijke aanpassingen van de woning.
Aanvragen betreffende hulpmiddelen, tussenkomsten ed.

Revalidatie
Pas wanneer men opnieuw thuiskomt na een verblijf in het ziekenhuis of andere, worden de beperkingen duidelijker.
Op dat moment kan geopteerd worden voor ambulante revalidatie. Dit betekent dat men thuis kan verblijven, maar enkele
dagen per week langskomt in het revalidatiecentrum voor de
aangewezen hulp.
Na verwijzing door de behandelende arts, huisarts, het ziekenhuis, ed. neemt het revalidatiecentrum contact op met u. Zelf
contact opnemen is ook steeds mogelijk. Hierna wordt men
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op deze manier
kunnen wij met elkaar kennismaken en alle noodzakelijke informatie verzamelen.

Vanzelfsprekend zal er bij kinderen en jongvolwassenen een
meer gerichte aanpak doorgevoerd worden, meer bepaald op
vlak van de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
alsook de schoolse vaardigheden.

Terugbetaling
Aangezien het revalidatiecentrum een overeenkomst heeft
met het R.I.Z.I.V. dient u enkel het remgeld van 1,61 euro per
revalidatiedag (aangepast volgens index, tarief dd. 01-01-11) te
betalen. Indien u recht heeft op een verhoogde tussenkomst,
betaalt u geen remgeld.
Als verplaatsing een probleem vormt, kunnen wij zorgen voor
aangepast vervoer.

