
Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen last 

blijven houden van de gevolgen. Na een revalidatieperiode blijkt 

dat therapie vanuit de eerstelijn, die aansluit bij de hulpvragen van 

het dagelijkse leven, een belangrijke bijdrage levert ten aanzien van 

het herstel. De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn. 

Het lichamelijk, cognitief en emotioneel functioneren kan in meer of 

mindere mate chronisch aangetast worden. Gevolgen kunnen o.a. zijn: 

 stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten

 aandacht- en concentratiestoornissen

 geheugenstoornissen

 communicatieproblemen

 problemen met bewegingen

 vermoeidheid

De hulpvragen van mensen met niet aangeboren hersenletsel 

liggen vaak bij meerdere zorgverleners. Wij werken als logopedist, 

fysiotherapeut en ergotherapeut nauw met elkaar samen.  De 

behandeling en begeleiding kunnen daardoor goed met elkaar en met 

uw andere hulpverleners worden afgestemd.  De therapeuten hebben 

specifieke kennis en ervaring op het gebied van NAH. Tevens zijn alle 

praktijken aangesloten bij ParkinsonNet.
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Door het hebben van Niet Aangeboren 
Hersenletsel kan het zijn dat uw denken 
en doen soms tijdelijk ernstig verstoord 
zijn geraakt, waardoor problemen 
kunnen worden ondervonden bij het 
bewegen, communiceren, eten, drinken 
en persoonlijke verzorging. Fysiotherapie 
toegepast bij een niet aangeboren 
hersenletsel zal u leren veiliger te 
bewegen en leert u beter  om te gaan 
met de symptomen van uw ziekte.
Uw behandeling bij ons zal zich richten 
op het weer opnieuw aanleren van 
verloren functies en vaardigheden, 
waarbij rekening zal worden gehouden 
met uw cognitieve mogelijkheden.
Zo blijft u op uw niveau actief en 
zelfstandig. De therapie zal maatwerk 
zijn en is toegesneden op uw hulpvraag, 

waarbij er nauw wordt samengewerkt 
met de mantelzorgers en andere 
disciplines binnen en buiten ons 
gezondheidscentrum. Het uiteindelijke 
doel zal zijn dat u weer zo zelfstandig als 
mogelijk in uw eigen leefomgeving kan 
functioneren.

Gezondheidscentrum De Schaafdries
Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein
T 0486 - 41 34 26
E fysiotherapie@schaafdries.nl
www.schaafdries.nl

In Nederland krijgen jaarlijks 
bijna 10.000 mensen afasie, een 
taalstoornis ten gevolge van 
hersenbeschadiging. Door afasie 
ontstaan er problemen met het 
spreken, het begrijpen, het lezen 
en schrijven. Samen geven deze 
talige problemen stoornissen in 
de communicatie en beinvloedt 
hiermee de kwaliteit van het leven. 
De meeste mensen krijgen na  het 
ontstaan van de afasie logopedische 
behandeling en begeleiding. 
Bonnier logopedisch centrum is 
gespecialiseerd in het onderzoek en 
de behandeling en begeleiding van 

afasie-patienten en patienten met 
andere neurologische logopedische 
stoornissen, zoals slikproblemen, 
aangezichtsverlamming en stem- en 
spraakproblemen.

Gezondheidscentrum
De Schaafdries
Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein
T 0413-271067
E info@logopedie-uden.nl
www.logopedie-ravenstein.nl
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Ergotherapie richt zich op het 
uitvoeren van dagelijkse handelingen. 
Handelingen die altijd zo 
vanzelfsprekend waren kunnen als 
gevolg van een hersenbeschadiging 
opeens erg moeilijk zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan problemen op het 
gebied van wassen, aankleden, koken, 
boodschappen doen, tuinieren, werken 
of het structureren van dag-activiteiten, 
of leren omgaan met vermoeidheid. 
Ergotherapie gaat aan de slag met 
dit soort problemen, met als doel de 
zelfredzaamheid in het dagelijks leven 
te verbeteren. Ergotherapie biedt de 
mogelijkheid om mensen met niet 
aangeboren hersenletsel te behandelen 
en te begeleiden in de thuissituatie. 
Dit heeft als voordeel dat de dagelijkse 
activiteiten in de eigen omgeving 

kunnen worden getraind.  Ergotherapie 
kan o.a.worden ingeschakeld voor; 
• arm-handfunctie training; 
•  dagelijkse activiteiten op een andere 

manier leren uitvoeren;
•  advisering van hulpmiddelen of 

(woning)aanpassingen;
•  leren omgaan met vermoeidheids-

klachten en energiebalans

Beter Thuis Fysiotherapie & Ergotherapie
(behandeling aan huis)
Sterrebos 35
5344 AN Oss
T 0412 – 63 21 69
E info@beter-thuis.nl
www.beter-thuis.nl


