Netwerkbijeenkomsten
Terugkeren naar huis, weer aan het werk en de hobby’s weer oppakken. Dit zijn
revalidatiedoelen van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ook al zijn de doelen
behaald, vaak blijven dingen anders gaan dan vroeger. Dat is wennen voor de revalidant en
voor iedereen die met revalidant te maken heeft. Speciaal voor al die mensen uit het sociale
netwerk van de revalidant organiseert Vogellanden netwerkbijeenkomsten.

Doel van de netwerkbijeenkomst
Samen met de revalidatie en de mensen uit het netwerk van de revalidant wordt een programma
opgesteld voor de bijeenkomst. Voor de netwerkbijeenkomsten zijn namelijk geen standaard doelen
bepaald. Elke revalidant kan uiteenlopende doelen hebben. Ook de vraag van het netwerk bepaalt de
inhoud van de bijeenkomst. Mogelijke doelen van de bijeenkomst kunnen zijn:
Het netwerk van de revalidatie meer informatie geven over de gevolgen van het hersenletsel.
Als de revalidant in een gesprek weinig meer terug kan zeggen, kan het netwerk baat hebben
bij sociale vaardigheidstrainingen om een gesprek toch goed te kunnen laten verlopen.
Het kunnen delen van bezorgdheid en verdriet.
Het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van mantelzorg.
Het netwerk laten meedenken over de revalidatiedoelen.
De revalidant mag zelf weten wie hij uitnodigt voor de bijeenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om de
partner, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden, buren, kennissen, collega’s, de ambulant
begeleider, enzovoort.

Ervaring van deelnemers
Omdat de doelen van de bijeenkomsten verschillen, neemt elke deelnemer een andere ervaring mee
naar huis. Hieronder staan enkele voorbeelden.
‘Fijn dat ik nu zie dat ik niet de enige ben die het moeilijk vindt om met hem te praten. Nu ga ik vaker
vragen hoe de anderen zo’n gesprekje aanpakken.’
‘Ik weet nu wat ik kan doen om te helpen. Ik ga iedere maand een keer met hem zwemmen en dan
heeft mijn zus even de handen vrij voor andere dingen.’
‘Wat fijn om te weten dat er hulpmiddelen zijn voor het koken. Nu kan mijn vriendin toch weer
meedoen met onze kookclub!’
‘Goed dat jullie in Vogellanden nu weten hoe belangrijk muziek maken voor ons gezin is. Jullie gaan
met haar oefenen om weer cello te kunnen spelen, zodat we weer samen muziek kunnen maken.’

Werkwijze
De bijeenkomst wordt gehouden van half acht tot tien uur ’s avonds op een doordeweekse avond. In
overleg kan ook een ander moment gekozen worden. Twee therapeuten van Vogellanden begeleiden
de avond. In overleg met de revalidant en een direct betrokkene wordt het programma gemaakt. De
revalidant verspreidt de uitnodigingen voor de avond.

https://www.vogellanden.nl:443/Netwerkbijeenkomsten.html

Kosten
De netwerkbijeenkomsten horen bij het reguliere behandelaanbod. Er worden geen extra kosten in
rekening gebracht.
Aanmelding
Als u belangstelling heeft voor een netwerkbijeenkomst, kunt u dit melden bij één van de therapeuten
uit uw behandelteam.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Verboom, logopedist sector Volwassenen
van Vogellanden, via (038) 498 13 15 of volwassenrevalidatie@vogellanden.nl.
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