Ons stappenplan
AANMELDING
Het ziekenhuis of de huisarts verwijst je
door. Je kan ook zelf contact opnemen
met ons.
De revalidatie dient te starten ten laatste
3 jaar na het hersenletsel.
INTAKE
In een kennismakingsgesprek luisteren we
naar jouw verhaal en gaan we na welke
klachten je ervaart, wat jouw
verwachtingen zijn en wat je wil bereiken.
ONDERZOEKSPERIODE
Het multidisciplinair team neemt een
aantal testen af om jou beter te leren
kennen.
ADVIESGESPREK
We nodigen jou uit om de
onderzoeksresultaten te bespreken en we
stellen een therapieplanning voor.

Contact
Wolfputstraat 110
9041 Oostakker
www.caroostakker.be

Centrum voor
Ambulante Revalidatie
Oostakker
vzw

REVALIDATIE
Indien je akkoord gaat met de doelen en
de planning, kan de revalidatie van start
gaan.
EVALUATIE
We evalueren regelmatig samen met jou de
evolutie en stellen de doelstellingen bij.

Coördinator Isabeau Muylaert
Isabeau.Muylaert@caroostakker.be
09 259 28 12

Folder voor personen
met een
Niet-aangeboren hersenletsel
(NAH)

De gevolgen van NAH zijn voor ieder
persoon anders. Wat wel iedereen
ervaart is een leven vóór en ná het
hersenletsel.
Het oplopen van een NAH is een zeer
ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de
persoon zelf als voor zijn naaste
omgeving.

Wie zijn we?
Niet-aangeboren
hersenletsel
Een NAH is een beschadiging van het
hersenweefsel die na de geboorte is
ontstaan.
De meest voorkomende oorzaken van een
NAH zijn
Trauma: een val, een
(verkeers)ongeval, geweld,...
Beroerte of CVA
Langdurig zuurstoftekort
Tumoren
Infecties
De gevolgen van een NAH kunnen zeer
uiteenlopend zijn. Deze zijn afhankelijk van
de aard en de plaats van het hersenletsel.

Wanneer zoek je best
hulp?
Zichtbare gevolgen
Je hebt moeilijkheden bij het
stappen, je hebt minder controle
over jouw armen of benen, je hebt
minder kracht
Je kan moeilijk praten of slikken
...
Minder zichtbare gevolgen
Je hebt het gevoel dat alles te snel
gaat, dat je trager denkt
Je kan je niet goed concentreren
Je kan moeilijk plannen en
organiseren
Je vergeet meer
Je voelt je somber
...

Ons team bestaat uit
(Neuro)logopedisten
Ergotherapeuten
Kinesitherapeuten
Maatschappelijk werker
(Neuro)psycholoog
Neuroloog

