Zorg voor en begeleiding van personen met een NAH.
Inleiding.

stelt de cliënt centraal.

Kernwoorden in onze dienstverlening zijn:
* zorg op maat

* geborgenheid

* ondersteuning

In deze tekst wordt verteld hoe wij de zorg en de begeleiding van personen met een NAH zien.
We geven meer uitleg en willen dit samen met het personeel, beleid en de cliënten waar maken.
Wat verstaan we onder NAH?
Personen met een niet aangeboren hersenletsel

Ten gevolge van:
* een val

of

* een ongeval

* een cerebrovasculair accident (cva)

* een tumor

* parkinson....

Als er iets in je hersenen fout loopt, gaat het hele leven van deze persoon veranderen.
De persoon met een NAH gaat op vele vlakken veranderen.

Wat verandert er dan?

* communicatie

*gedrag/emotie

* fysieke mogelijkheden

* werk

* relaties

* vrije tijd, wonen, emoties, persoonlijkheid en seksualiteitsbeleving

Door al deze veranderingen moet er hulp aangeboden worden. Deze hulp moet er zijn zowel voor
de persoon met een NAH zelf als voor zijn/haar omgeving.
NAH en kwaliteit van het leven.
Het leven van iemand met een NAH verandert voor die persoon en zijn omgeving.

Welke zijn de gevolgen van deze veranderingen?
*gevoelens van niet weten hoe je verder moet

*woede

* eenzaamheid

* ….
Samen met de omgeving en andere wordt er gezocht naar een nieuwe weg.
Het leven van de persoon met een NAH gaat er helemaal anders uitzien en hij moet andere dingen
gaan doen om zijn leven opnieuw fijn en leuk te maken.
Dit betekent dat veel van wat de persoon vroeger deed nu niet meer kan. De persoon met een NAH
moet samen met de mensen rondom hem, op eigen manier verder gaan met zijn leven. De persoon
met een NAH bepaalt zelf hoe snel of traag dit moet gaan.

Zorg op maat.
Om goede ondersteuning te bieden moeten we weten hoe die persoon graag wil dat alles gaat.
Wij moeten dan praten met de persoon maar ook met alle mensen die met die persoon leven.

We gaan proberen om rekening te houden met
*wat kan die persoon
* wat wil die persoon
* ….
We werken dus samen met de cliënt een aangepast programma uit. Dit programma is voor iedere
cliënt aangepast aan zijn wensen.
We bieden dan verschillende activiteiten aan, individueel of in groep.

Zorgaanbod
We bieden de cliënten:
* Woonondersteuning in de Meidoorn
Binnen het wonen proberen we een veilige, rustige,
huiselijke en vertrouwde sfeer te scheppen.

* Dagbesteding in

Selko-art

Art-id

Welke activiteiten bieden we onder andere aan:
- Houtatelier
- Kaartjes maken
- Kaarsen maken
- Winkelen
- Paardrijden
- Koken
- Zwemmen
- …..

DC Elkon

Daarnaast proberen we zowel in de woonwerking als in de dagbesteding de cliënt en zijn netwerk
bij te staan in de problemen die er zich voordoen.
Dit kan zijn door gewoon te luisteren maar ook door met professionele mensen samen te werken.
Dit kan binnen onze werking zijn maar ook mensen van buiten Intesa.

