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OPVOLGEN VORIG VERSLAG 

 

1. Collectief overleg gedeelde zorg  
 
Deze groep komt enkel samen op aanvraag. Dit gaat enkel over aanpak en begeleiding, geen concrete 
gedeelde zorg, gaat enkel over cases in Oost-Vlaanderen en gaat online door.  
 
Er wordt een expertisegroep samengesteld met volgende partners:  
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Annelies 
Bourgonjon  De Hoop annelies.bourgonjon@sezz.be 

Isabeau Muylaert CAR  Oostakker isabeau.muylaert@caroostakker.be 

Evy De Kinder NAH Eindelijk Evy.dekinder@NAHeindelijk.be  

Nathalie Colpaert CAR Ter Kouter Nathalie.colpaert@terkouter.be 

   
Engelien Lannoo UZ Gent    Engelien.lannoo@uzgent.be 
Katrijn Vanden Driessche eigen praktijk en AZ Alma Eeklo        katrijn_vandendriessche@hotmail.com 

Silke Jacobs  DC De Stroom    silke.jacobs@zpw.be    

Er is ondertussen een concrete case binnengekomen. Elke gaat na of dit voor deze expertisegroep is. 

 
2. Informatieverspreiding 

Op de website is plaats voorzien voor de verslagen. Elke kan dit zelf opladen vanaf nu. 

 

3. Samenwerking met mutualiteiten (SIG) 

 
Er waren 5 live sessies gepland en 1 webinar. 
Alhoewel er inspanningen werden gedaan vanuit CM waren er in 4 van de 5 provincies te weinig 
inschrijvingen, maar hun norm van 20 aanwezigen was ook te hoog. CM was wel enthousiast over het 
thema maar ze kan geen leden met NAH uit hun bestand halen. Daar CM ook groot is liggen de 
verantwoordelijkheden bij verschillende diensten (rekrutering/prospectie/praktische opvolging, enz).  
 
Opmerkingen en reacties: 

- Raar dat CM de doelgroep NAH niet uit hun ledenbestand kan halen.   
o Mogen dit niet doen, wegens oa GDPR en doelgroepenbeleid wordt overal geschrapt 

- Waren de diensten van maatschappelijk werk voldoende op de hoogte van het aanbod? 
- De tevredenheid van maatschappelijk werk binnen de mutualiteiten hangt vooral af van de 

kennis van de maatschappelijk assistent, er zijn zowel positieve als negatieve ervaringen. 
 
Besluit: 
We moeten NAH binnen CM levendig houden, Sabine zal terug contact opnemen en nog iets proberen 
te organiseren. Het moet ook nog een beetje groeien.  
Misschien is vorming over NAH ook nodig voor de medewerkers van CM.  
Het initiatief hieromtrent kwam van CM. Nadien kan een uitbreiding naar andere ziekenfondsen ook 
gebeuren.  
 
 
4. Hart boven Hard 

 
7 maart: afspraak bij Wouter Beke en enkele mensen van het VAPH 

De wachtlijst van prioriteitengroep 1 is weggewerkt. 
Ivm de besparingen verwijzen ze vaak naar het federaal niveau. 
De aanvraagprocedure wordt herbekeken. 
Bij nieuw overleg zal de sector erbij gevraagd worden. 

Ook het systeem van RTH wordt herbekeken.  
 
Op 15 maart was er een ontmoeting in het Vlaams Parlement.   
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Ook hier weinig nieuws gehoord. Ze roepen wel op om een gezamenlijk front te vormen om te 
protesteren. In praktijk blijkt de wachttijd toch wel 18 maanden te zijn om een budget te ontvangen. 
 
 
5. Zorgpad NAH 

De hersenletselliga zou hierin een centrale rol moeten opnemen. Dit is meegenomen in de denkdag. 

Zie vervolg.  

Bachelorproef is aangevraagd. 

 

6. Provinciaal netwerk nah oost-vlaanderen 

 

Er is maar door twee organisaties buiten de leden van de stuurgroep reactie gekomen betreffende het 

PSWV Oost-Vlaanderen. Zij wouden de verslagen zeker krijgen, maar niet deelnemen aan een overleg. 

 

Besluit: we gaan verder werken met deze structuur. 
 

 

NIEUWS VANUIT DE LIGA 

1. Basiscursus NAH Oost-vlaanderen 

 

Er zal een basiscursus NAH opgestart worden in de provincie Oost-Vlaanderen.  

 Deze zal in eerste instantie jaarlijks doorgaan in het najaar (afhankelijk van interesse kan tweede 

of derde start georganiseerd worden).  

 Doelgroep: professionele zorgverleners die met NAH werken (of starten met werken) uit de 

provincie Oost-Vlaanderen 

 De eerste dag van de basiscursus zal doorgaan op: 18 of 25 november in SIG. 

 Deze wordt opgebouwd uit 1 volledige dag rond de onderwerpen: 

o Hersenuitleg (Traumatische letsels - Niet traumatische letsels) 
o Fasen van revalidatie 

 Acute fase 
 Revalidatiefase 
 Chronische fase 

o Wat zijn zichtbare gevolgen ? 
o Wat zijn onzichtbare gevolgen ? 

 neuropsychologische problemen 
 aandacht, geheugen, taal, executieve functies enz. 
 Wat zijn emotionele gevolgen ? 
 Wat zijn de gedragsmatige gevolgen ? 

o Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht ? 
o Rouwverwerking 
o Omgaan met partners en familieleden 

 Voor het eerste deel willen we Wouter Lambrecht vragen, voor het stuk over omgaan met 

partners en familieleden willen we Diede Bohez vragen. 

 Honorarium voor de sprekers: 

o 200 euro voor Wouter en 100 euro voor Diede 
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 Inschrijvingsgeld:  

o 25 euro voor halve dag en 10 euro voor catering, dus voor een volledige dag is 60 euro. 

Nadien zullen een viertal workshops verspreid over het jaar gegeven worden waarop iedereen kan 
aansluiten.  

o Slikstoornissen 
o Epilepsie 
o Omgaan met motorische problemen (tips en trics) 
o Naar waar kun je mensen doorverwijzen 
o Hoe verwerk je NAH 
o Methodieken (breinbrekers, hooi op je vork, doelzoeker enz.) 
o SUGGESTIES VOOR WORKSHOPS? 

De eerste workshop op 19 januari 2023 in Eindelijk. Onderwerp nog niet gekend.  

 

Welke partners zijn bereid om bv een workshop of de basiscursus NAH op hun locatie te laten 

doorgaan?  

 

Opmerkingen en discussie: 

De verschillende organisatie zullen nagaan of er een workshop bij hen kan doorgaan. 

Er is in het verleden nog een basiscursus georganiseerd van UZ Gent en die dan openstond voor 

iedereen. 

Er is zeker nood aan een basiscursus voor nieuwe medewerkers en ook voor de eerste lijnszorg, maar 

ook zeker voor medewerkers van WZC.  

Besluit: we gaan van start 

 

 
2. Denkdag 22 april 

 

In de voormiddag was het algemene vergadering en het resultaat van een intern onderzoek. 

In de namiddag werden er drie facetten besproken:  

Wat moeten we doen naar beleid/maatschappij 

Wat moeten we doen met/voor organisatie en medewerkers 

Wat moeten we doen met/voor personen met NAH en hun omgeving 

 

Een aantal ideeën: 

 

Beleid: financiële middelen voorzien, gadgets verkopen die herkenbaar zijn, inpikken op actualiteit (vb. 

minister die plots met een hersenletsel wordt geconfronteerd in de familie) enz. 

 

Organisaties en medewerkers: basiscursus NAH aanbieden, levende sociale kaart aanbieden, 

hersenletsel teevee, NAH-congres 

 

Personen met NAH en omgeving: grote verscheidenheid in de groep, lotgenotencontacten blijven 

organiseren, thuiszorg meer ondersteunen, lidmaatschap Liga: wat zijn de voordelen?; meer helpen 

op administratie vlak. 

 

Het verslag vanuit de Hersenletsel Liga volgt nog. 
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NIEUWS UIT DE ORGANISATIES 

 

 Eindelijk:  

o Opstart nieuwe dienst voor personen met een NAH zonder een PVB: Z(ei)spoor 

 De Vlierklaver 

o Zij hebben wel nog plaats, gaan zich meer profileren (zijn ook verhuisd) 

 Sig 

o Op 13 juni is er een nieuwe uitzending van de Hersenletsel Teevee: Werken na een 

hersenletsel? En wat als het niet lukt? 

o Er gaan nog een aantal vormingen door, wel iets minder inschrijvingen 

 De Stroom 

o Oproep om een eindwerk te lezen, moet wel een ergo zijn. Dit mag gestuurd worden 

naar Isabeau en Elke, zij zullen iemand zoeken. 

 CAR Oostakker 

o Binnen de CAR’s is er een intervisiewerkgroep over NAH, de groep zoek nieuwe leden, 

ook buiten de CAR. Ze komen 4x per jaar samen, afwisselend in Sig en online. 

 

VARIA 

 Inhoudelijke intervisiegroepen over de provincie?  

o Interesse?  

o Mogelijke topics? 

Voorwaarden om dit te laten doorgaan: 

Een trekker (wie voelt zich geroepen) 

Duidelijke inhoudelijke afbakening 

Liefst online 

 

Elke bevraagt het ruimere netwerk naar interesse én interesse als trekker.  

 

TO DO 

- Er is ondertussen een concrete NAH-case binnengekomen. Elke gaat na of dit voor deze 

expertisegroep is. 

- De verschillende organisaties zullen nagaan of er een workshop van de basiscursus NAH bij hen 

kan doorgaan. 

- Elke bevraagt het ruimere netwerk naar interesse én interesse als trekker. 

- Alle initiatieven die genomen worden in het kader van de week van NAH worden 

doorgestuurd naar Sabine Willaert, zodat deze opgenomen kunnen worden in een provinciaal 

aanbod-brochure. Alle organisaties sturen deze informatie door van activiteiten die zij 

organiseren. 

 

VOLGENDE VERGADERING 

De vergadering staat gepland op donderdag 27 oktober van 14u tot 16u.  


