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Nazorg door MEE & de Wering

Cliëntvolgsysteem nietaangeboren hersenletsel
U bent met (een vermoeden van)
niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) opgenomen geweest in een
ziekenhuis, revalidatiecentrum
of verpleeghuis of u bent onder
behandeling bij de polikliniek.
De gevolgen van niet-aangeboren
hersenletsel kunnen ingrijpend
zijn, maar zijn niet altijd zichtbaar.
Het cliëntvolgsysteem kan uitkomst
bieden, voor u en uw naasten.

Weer thuis … en dan?
Als u weer thuis bent, kunnen zich
problemen voordoen en vragen
opkomen die u nog niet eerder had
voorzien. Bijvoorbeeld problemen en
vragen die te maken hebben met uw
letsel, de gevolgen van uw letsel, uw
behandelingsproces of uw revalidatie.

Bijvoorbeeld:
• Ik durf niet meer naar buiten
omdat ik mij onzeker voel.
• Ik ben snel geëmotioneerd en kan
me niet goed meer concentreren.
• Ik sta er alleen voor. Met wie kan ik
praten?
• Het valt me thuis erg tegen. Ik
kom niet aan mijn dagelijkse
bezigheden toe.
• Ik vind het moeilijk om voor mijn
zieke partner te zorgen.
• Het huishouden is nu te zwaar voor
me.
• Ik vergeet zoveel.
• Ik wil graag meer weten over de
gevolgen van mijn ziekte voor mijn
partner.

Bij dit soort problemen en vragen is
het soms moeilijk te bepalen welke
hulp u nodig hebt en waar u deze
kunt krijgen. MEE & de Wering kan u
daarbij ondersteunen. Mogelijk is al
met u gesproken over de nazorg door
MEE & de Wering. MEE & de Wering
is goed op de hoogte van de gevolgen
van niet-aangeboren hersenletsel
en het hulpverleningsaanbod in uw
regio en kan u in contact brengen
met hulpverleners bij u in de buurt.

Welke ondersteuning?
Na uw aanmelding bij MEE & de
Wering, neemt een consulent binnen
enkele weken contact met u op. De
consulent maakt een afspraak om
u thuis te bezoeken en neemt een
vragenlijst mee om samen met u
door te nemen. Natuurlijk kunt u en/
of uw partner ook eigen vragen en
problemen voorleggen. De consulent
kan u en uw partner of mantelzorger
gedurende langere tijd ondersteunen
bij het vragen en realiseren van
zorgondersteuning.

Wilt u zich aanmelden en/of
heeft u vragen?
Neem dan contact op met Thera
Muskens. Tel. 088 - 0075 000 of mail
naar: info@meewering.nl onder vermelding van Cliëntvolgsysteem NAH’.

