
Samen verder
Hersenletsel verandert uw leven. Niet alleen het 

leven van uzelf, maar ook dat van uw partner, 

familieleden of andere naasten. Het dagelijks 

leven thuis is anders dan in een ziekenhuis of 

revalidatiecentrum. Vaak wordt thuis pas echt 

duidelijk wat de gevolgen van hersenletsel zijn. 

U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden 

met lichamelijke en sociale beperkingen of 

veranderingen in uw gedrag, emoties of karakter. 

BrainZ Kennemerland is er om u en de  

mensen om u heen te begeleiden en te 

ondersteunen als u weer thuis bent na een 

ziekenhuisopname of revalidatietraject.  

Wij begeleiden u in overleg met uw arts  

en andere zorgverleners. Dat doen we  

zoveel mogelijk in uw eigen omgeving 

en door het betrekken van uw naasten.  

Zodat u samen verder kunt.
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Voor wie?
n mensen met hersenletsel in de thuissituatie na een 

revalidatieperiode of ziekenhuisopname
n partner, kinderen en andere familieleden en naasten 

van iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat kan BrainZ Kennemerland
voor u betekenen?
n persoonlijke ondersteuning door een ervaren  

NAH-coach bij het vinden van een nieuwe balans in 
uw dagelijks leven

n begeleiding bij het leren omgaan met eigen 
mogelijkheden en beperkingen

n advies aan partner en andere naasten over de 
omgang met de gevolgen van hersenletsel

n informatie over allerlei praktische zaken en eventueel 
het regelen daarvan

n u wegwijs maken in het aanbod van hulpverlenende 
instanties in de buurt/regio.

Hoe werkt het?
Als u contact opneemt voor begeleiding of advies, komt 
een NAH-coach bij u thuis om uw wensen en behoeften 
te inventariseren. Zij maakt samen met u en uw naasten 
een plan om u zo goed mogelijk te helpen. Van tijd 
tot tijd bespreekt u met haar de voortgang. Het plan 
bestaat uit een combinatie van:
n gesprekken, praktische tips en oefeningen thuis
n begeleiding op het spreekuur in woonzorgcentrum 

Zuiderhout in Haarlem of Velserduin in IJmuiden
n telefonisch contact
n ondersteuning via beeldscherm van de Compaan: 

geheugensteun, contact via tekst, geluid en 
beeld, trainingsspelletjes, instructiefilmpjes en 
agendabeheer

n voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact 
voor mensen met hersenletsel en hun naasten

n fysiotherapie om uw conditie en 
bewegingsmogelijkheden te verbeteren.

Wat zijn de kosten?
Wij rekenen graag voor u uit welke kosten er  
aan de begeleiding zijn verbonden. De kosten  
hangen af van uw persoonlijke situatie en de  
instantie die de begeleiding vergoedt: de  
gemeente, uw zorgverzekeraar of de centrale  
overheid. Zij kunnen een eigen bijdrage of een  
bedrag voor eigen risico in rekening brengen.

Meer weten?
www.hersenletsel.nl
www.hersenstichting.nl
www.hartstichting.nl/beroerte
www.uwcompaan.nl
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De zorg van Zorgbalans 
BrainZ Kennemerland is onderdeel van Zorgbalans. Wilt u meer weten over de  
zorg en ondersteuning die Zorgbalans kan bieden? Neemt u dan contact op  
met onze Zorgcentrale via 023 - 8 918 918. De medewerkers van de Zorgcentrale  
helpen u graag met informatie en advies over de mogelijkheden.

Contact met 
BrainZ Kennemerland
Onze NAH-coaches zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur 
via 088 - 118 92 10.

U kunt ons altijd mailen via: 
brainz@zorgbalans.nl
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