Niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)
Begeleiding en zorg voor
volwassenen

Professionele
deskundigheid
en zorg
Heeft u hersenletsel door een ongeluk of ziekte?
Of heeft uw familielid hersenletsel gekregen?
Stel ons uw vraag alstublieft.
U vindt bij ons professionele deskundigheid.
We kunnen u begeleiden of zorg bieden.
We gaan met u na wat u nodig heeft.
En we bespreken wat we kunnen bieden.
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Oorzaken niet-aangeboren hersenletsel zijn onder meer...

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

Reinaerde biedt ...

...zelfstandig thuis blijven
...werk
...jobcoaching
...hulp voor familie
...begeleiding bij het wonen

Reinaerde heeft...

...kennis over NAH
...oog voor diversiteit in problematiek
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Wat is er mogelijk?
De zorg en ondersteuning is in de provincie Utrecht.
Er komen ook mensen van buiten Utrecht naar ons
toe, bijvoorbeeld uit Amsterdam.

Thuis
U woont natuurlijk in uw eigen huis als het mogelijk
is.
We kunnen u ondersteunen om dat mogelijk te
maken bij hersenletsel.
Speelt er thuis een vraag naar ondersteuning
of zorg?
Dan kunt u van ons ambulante begeleiding aan
huis krijgen.
We werken ook samen met andere organisaties.

Werk
We hebben werk of we helpen u met het zoeken van
werk.
Het werk, of de dagbesteding, is bij bedrijven en
organisaties, en bij Reinaerde zelf.
We hebben veel opdrachten uit het bedrijfsleven.
Het werk is meestal niet betaald.
Kunt u wel betaald werk doen? Dan kunt u met een
werkcoach op zoek naar werk gaan.
Bent u al wat ouder? Dan zijn er ook mogelijkheden
voor andere activiteiten overdag.
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Wonen
Kunt u niet thuis blijven wonen?
We hebben enkele huizen in de provincie waar u
kunt wonen met begeleiding en zorg.
In een deel van de woningen geven medewerkers
ook lichamelijke verzorging.
We werken graag samen met u en familie om
passende woningen te vinden.

5

Behandeling en diagnostiek
Door hersenletsel kan uw leven sterk veranderen.
En het leven van de mensen om u heen.
We hebben veel kennis van niet-aangeboren
hersenletsel en werken met goede methodieken.
Wij kunnen u begeleiden.
We bieden ook hulp aan uw familie.
Er zijn therapieën.
Bijvoorbeeld voor bewegen.
We helpen u ook bij psychische klachten.
Of om te leren omgaan met rouw en verlies.
We hebben interne expertise om goede diagnostiek
en behandeling te kunnen geven.
Dit zijn deskundigen van Reinaerde en van andere
organisaties.
We werken ook samen met uw revalidatiecentrum
of ziekenhuis.
En met mensen in sociale teams van de gemeente
en met MEE.

Hoe komt u aan 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
(Wmo) of een indicatie van het CIZ (Wet langdurige
zorg), of een verwijzing van de huisarts en akkoord
van uw zorgverzekering (Zorgverzekeringswet).
U kunt bij ons 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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