
Week van NAH : 10-16 oktober 2016
Een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, tumor, infectieziekte, … kan een niet-aangeboren 
hersenletsel of NAH veroorzaken. De getroffen persoon houdt er vaak blijvende beperkingen 
aan over zoals een verlamming, geheugen- en aandachtsproblemen, karakterveranderingen, …  
Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat de persoon zijn vertrouwde leven niet meer kan 
opnemen en blijvend aangewezen is op hulp.

De NAH Liga wil via de campagne ‘Week van NAH’ meer aandacht vestigen op de problematiek 
en mensen met NAH een gezicht geven.

Aanbod in West-Vlaanderen:

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Vaak onzichtbaar, wel aanwezig!

Infobeurs
27 september
Activiteit STAPuit Kortrijk
11 oktober

Activiteit STAPuit Brugge  
Familiebijeenkomst Samensp(r)aak
12 oktober
Ontmoetingsfeest! 
14 oktober



Infobeurs

Dinsdag 27 september  
De campagne wordt ingeleid met een 
inspiratiemoment rond NAH. Een 
infobeurs staat centraal. Voorzieningen, 
vrijetijdsinitiatieven, vormingscentra… 
allerhande initiatieven voor personen met een 
niet-aangeboren hersenletsel en hun netwerk 
stellen hun werking voor. Deze beurs is een 
must voor iedereen die vragen heeft rond NAH 
en op zoek is naar gepaste ondersteuning.
Locatie: Provinciehuis Boeverbos,  
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
Inschrijven: www.west-vlaanderen.be/welzijn 
Lanceringsmoment: 9u30-11u15
Beurs: 11u15-14u

STAPuit 

Mensen die thuis verblijven kunnen 
maandelijks deelnemen aan uiteenlopende 
activiteiten en ervaringen uitwisselen  
met lotgenoten. Het volledige aanbod  
van STAPuit is terug te vinden via  
www.facebook.com/nahstapuit

Dinsdag 11 oktober
STAPuit in Kortrijk – koekjes bakken  
Inschrijven: nah-stapuit@achtkanter.be 

Woensdag 12 oktober 
STAPuit in Brugge – bezoek aan SOS reptiel  
Inschrijven:  nah-stapuit@onshuisbrugge.be  

Samensp(r)aak

Informatieve avonden en ontmoetings-
momenten voor familieleden van personen 
met NAH. Als het spaak loopt, dan kan samen 
spreken met lotgenoten helpen.

Woensdag 12 oktober  
van 19u tot 21u30
Wouter Lambrecht, neuropsycholoog, spreekt 
over de gedragsmatige gevolgen van een 
niet-aangeboren hersenletsel. Hoe kan je als 
gezinsleden overeind blijven als een NAH je 
leven in die mate verandert? 
Locatie:  Ziekenhuis Heilig Hart, 
Poperingseweg 16, 8900 Ieper 
Meer informatie: www.nah-samenspraak.be

Ontmoetingskansen 

Mensen die thuis of in een voorziening 
verblijven ontmoeten elkaar bij een hapje 
en drankje. De nadruk ligt op een gezellig 
samenzijn met mensen die je begrijpen.

Vrijdag 14 oktober  
afsluiter van de NAH-week 
Groot ontmoetingsfeest van 15 tot 21 u met als 
kers op de taart een optreden van Rock Au Vin. 
Locatie: Oude Melkerij, Stationsstraat 143b,  
8830 Gits.

Meer informatie: www.nah-ontmoetingskansen.be

Week van NAH: 10-16 oktober 2016
Activiteitenkalender

Het volledige aanbod is terug te vinden op: www.weekvanNAH.be


