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Beleidsplan 2021-2023
NAH ver. Samen Verder, Zeeland.
Na een heftig jaar waarin vrijwel al onze activiteiten stil kwamen te liggen door de maatregelen
vanwege de Corona crisis.
Wij constateren dat de nazorg voor mensen met een vorm van NAH in de afgelopen periode alleen
maar slechter is geworden. Mensen worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis. In de periode
daarna worden patiënten met NAH steeds meer aan zichzelf over gelaten. Er is gebrek aan informatie
en ondersteuning in brede zin. Daarnaast ziet de vereniging de vergrijzing in Zeeland toenemen en
wordt in toenemende mate de zorg neergelegd bij de omgeving van degene die de zorg nodig heeft.
Hoewel mensen steeds meer zelf de regie willen voeren over hun leven, moeten ze daarvoor wel
over de noodzakelijke middelen (geld, informatie, vaardigheden) kunnen beschikken. Ze hebben
daarbij o.a. de steun nodig van een patiëntenvereniging die opkomt voor hun belangen en wensen.
Wij ervaren dat steeds meer mensen zoekende zijn naar passende hulp en ondersteuning. Toch
worden deze mensen onvoldoende naar onze vereniging door verwezen. Daar willen we graag
verandering in brengen.

NAH ver. Samen Verder, Zeeland
Visie en doelstellingen
NAH vereniging Samen Verder, Zeeland is een provinciale patiëntenvereniging die zich richt op
mensen met een vorm van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en andere
geïnteresseerden.
NAH Samen Verder, Zeeland is dé vereniging in Zeeland waar iemand met NAH terecht komt
wanneer hij of zij iets wil weten over leven met de gevolgen van hersenletsel vanuit patiënt
perspectief. De vereniging wil de spreekbuis zijn voor de mensen met NAH en hun naasten.
NAH Samen Verder, Zeeland vindt dat de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel verhoogd
kan worden door verbetering van nazorg in de breedste zin van het woord. Een belangrijk onderdeel
van de kwaliteitsverbetering is het versterken van het patiëntperspectief in zorg én welzijn.
Om de belangen van mensen met hersenletsel en hun naasten goed te kunnen behartigen werkt de
vereniging zoveel mogelijk samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven zonder hierbij de
eigen identiteit uit het oog te verliezen.

Speerpunten
1. Nazorgpoli realiseren voor mensen met NAH
We willen dat alle mensen en hun naasten in Zeeland die moeten leven met de gevolgen van
hersenletsel tijdens hun weg naar herstel de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wij
willen dat mensen direct na hun ziekenhuisopname gebruik kunnen maken van een
nazorgtraject gedurende een jaar waarbij ze actief begeleid worden in het weer oppakken
van hun leven. Hiervoor gaan we i.s.m. Zeeuwse Zorgschakels het gesprek aan met de
betrokken zorgaanbieders om dit nazorgtraject vorm te geven, uit te werken en te realiseren.
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2. Communicatie van NAH Samen Verder, Zeeland wordt vormgegeven
Er komt een communicatieplan met:
•
•
•

De website wordt verder ontwikkeld
Er komt een Facebookpagina om meer leden te bereiken.
Er komt een nieuwe folder

3. We trekken 2 nieuwe bestuursleden aan
We gaan op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden die ons communicatieplan kunnen helpen
vormgeven en het secretariaat kunnen ondersteunen.
4. We binden een jongere doelgroep (55+) aan onze vereniging
We onderzoeken nieuwe mogelijkheden om jongere leden te bereiken en te binden aan onze
vereniging. Hiervoor onderzoeken we de mogelijkheden om bijeenkomsten buiten de
zorginstellingen te organiseren.

Overige en vaste activiteiten NAH vereniging Samen Verder, Zeeland
•

Wij bieden een luisterend oor en geven informatie over NAH via website, social media,
schriftelijke informatie en persoonlijk contact.

•

Wij organiseren op 5 plaatsen in Zeeland contactmiddagen waar mensen terecht kunnen
voor informatie en lotgenotencontact.

•

Wij organiseren twee ontspannende activiteiten per jaar: een zomer- en winteractiviteit.

•

Wij geven viermaal per jaar een informatieblad uit met verslagen van de bijeenkomsten, en
relevante informatie over NAH.

•

Wij geven voorlichting op openbare bijeenkomsten.

•

Wij behartigen de belangen van mensen met NAH door actief deel te nemen aan de
expertgroep Hersenletsel van Zeeuwse Zorgschakels.

•

Wij geven zorgaanbieders gevraagd en ongevraagd advies door aandacht te blijven vragen
voor de nazorg van mensen met NAH, de ondersteuning van de naasten en de onderkenning
en behandeling van de onzichtbare gevolgen van NAH.

