Niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)
Begeleiding en zorg voor
kinderen en jongeren

Professionele
deskundigheid
en zorg
Als een kind of jongere hersenletsel
krijgt door een ongeluk of ziekte, dan
kan dit van invloed zijn op zijn of haar
ontwikkeling.
Dit kan bij u vragen oproepen. Mogelijk
zoekt u voor het kind professionele
deskundigheid en begeleiding of zorg.
Daarvoor kunt u bij ons terecht. Met u
gaan we na wat uw kind en u nodig
hebben en wat we kunnen bieden.
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Oorzaken niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn onder meer...

...hersenbloeding
...hersentumor
...hersenvliesontsteking
...zuurstoftekort
...ongeluk

Reinaerde biedt ...

...ondersteuning thuis
...hulp bij opvoedingsvragen
...mogelijkheid om naar school te blijven gaan

Reinaerde heeft...

...kennis over NAH
...oog voor diversiteit in problematiek
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Wat is er mogelijk?
In elke gemeente van de provincie Utrecht
kunnen kinderen met niet-aangeboren
hersenletsel van onze zorg en ondersteuning gebruik maken, ook vanuit omliggende
gemeenten als Amsterdam.

Thuis

Kinderen wonen, ook als zij niet-aangeboren
hersenletsel hebben, over het algemeen
thuis. Om dat mogelijk te maken bij hersenletsel kunnen begeleiders ondersteuning aan
huis bieden. U wordt zo ontlast in de dagelijkse zorg. We zijn er als er thuis meerdere
vragen spelen. Als er in uw gezin kleine
of grote vragen zijn over de opvoeding, is
daarvoor extra ondersteuning of behandeling
mogelijk. We werken in overleg met ouders,
samen met andere mensen in het netwerk
van het gezin, zoals familie en vrienden.

Onderwijsbegeleiding

Na een periode in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, kan het nodig blijven om verder
te begeleiden of behandelen. In het (speciaal) onderwijs kunnen begeleiders ondersteunen, zodat uw kind, ondanks een extra
zorgvraag, aan het onderwijs kan blijven
deelnemen.

Dagbehandeling

Andere kinderen kunnen dagbehandeling
krijgen, als speciaal onderwijs niet geschikt
is. In de kinderdagcentra is er behandeling
in groepen en zijn er individuele behandelingen zoals fysiotherapie en ergotherapie.
Op verschillende plekken is gespecialiseerde
naschoolse opvang.
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Werken

Voor jongeren zoeken we naar werk. Bij bedrijven en organisaties, en bij Reinaerde zelf,
zijn er diverse mogelijkheden voor - al dan
niet betaald – werk of dagbesteding. Voor
jongeren met een grote zelfstandigheid gaan
we met jobcoaching op zoek naar werk.

Wonen

Als thuis blijven wonen niet mogelijk is,
dan kunnen kinderen en jongeren in enkele
huizen in de provincie komen wonen met
begeleiding en zorg. In een deel van de
woningen geven medewerkers ook lichamelijke verzorging. De bewoners kunnen
mensen met NAH of een lichamelijke
beperking zijn, in andere huizen wonen ook
mensen met een verstandelijke beperking.
Als het past bij de mogelijkheden, trainen we
de jongeren om na verloop van tijd naar een
meer zelfstandige woonvorm te verhuizen.
We werken graag samen met ouders om
passende woningen te ontwikkelen.
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Behandeling en diagnostiek

De vaak grote veranderingen in het leven
na hersenletsel hebben voor veel kinderen en hun ouders een enorme impact.
De medewerkers bij Reinaerde hebben
veel kennis van niet-aangeboren hersenletsel en kunnen u daarbij begeleiden.
We beschikken over gespecialiseerde
therapieën, op uiteenlopende gebieden:
van beweging, begeleiding bij psychische
problemen tot en met omgaan met rouw
en verlies. Reinaerde heeft interne expertise om zo een goede diagnose en behandeling te kunnen geven. We werken
bovendien met externe experts samen,
zoals met revalidatiecentra en ziekenhuizen, gemeentelijke sociale teams, centra
voor jeugd en gezin en MEE.

Hoe komt u in aanmerking
voor zorg of ondersteuning?

Uw gemeente, huisarts of zorgverzekering kan u informeren over de mogelijkheden. De wijze van financiering is
verschillend en hangt af van uw vraag.
U heeft een beschikking van de
gemeente nodig (Jeugdwet- of Wmo) of
een indicatie van het CIZ (Wet langdurige
zorg), of een verwijzing van de huisarts
en akkoord van uw zorgverzekering
(Zorgverzekeringswet). Bij Reinaerde
kunt u gebruik maken van een PGB
(Persoonsgebonden budget) of van ZIN
(Zorg in Natura).
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Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem
dan contact op met Reinaerde
op tel. 030 2875210 of
e-mail loket@reinaerde.nl,
en we brengen u in contact
met de mensen in uw omgeving
voor meer informatie en een
persoonlijk gesprek.
U bent van harte welkom!

www.reinaerde.nl
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