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Inleiding 
 

De Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging en groepeert gebruikers en professionelen rond de 

problematiek van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met als voornaamste streefdoel het verbeteren 

van de kwaliteit en van de toegankelijkheid tot de zorg en hulpverlening voor personen met NAH en 

hun omgeving. 

De Liga zet zich ook actief in om lotgenoten en / of gebruikers  bijeen te brengen.  

De  Vlaamse Liga NAH is een vzw die  door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend 

is als een organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk.  

 

Het bestuur  
Het bestuur bestaat uit een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een beleidsteam.  

Deze kwam op volgende data samen: 

 1 maart 2015: beleidsteam 

 29 april 2015: AV, RvB, beleidsteam 

 13 mei 2015: beleidsteam 

 10 jul 2015: beleidsteam 

 26 augustus 2015: RvB en beleidsteam  

 28 oktober 2015: beleidsteam 

 25 november 2015: AV, RvB en beleidsteam 

De verslagen van deze vergaderingen zijn te vinden op het secretariaat van de Vlaamse Liga NAH. 

Beekstraat 53 9031 Drongen 

 

De vrijwilligerswerking 
De Vlaamse Liga NAH werkt – op een deeltijds coördinator na- uitsluitend met vrijwillige medewerkers. 

Sinds september 2015 is er geen betaalde kracht meer en draait alle werking op vrijwilligers.  

Vrijwilligers vertegenwoordigen de Liga in volgende organisaties of projecten:  

 VGPH. Vlaams Gebruikersplatform Personen met een Handicap 

 VPP. Vlaams Patiënten platform 

 ERNAH project  deelname aan de werkgroepen. En aan het congres van 17/09 in Hasselt 

 Petraproject MS Kliniek Herk de stad 

 Revabeurs 

Deze lijst is niet exhaustief. Op dit moment is de Liga niet in staat om op alle vragen naar 

gebruikersinbreng in te gaan. De Liga is dan ook permanent op zoek naar personen met NAH of 

mantelzorgers die een van bovenstaande taken kunnen opnemen.   

Vrijwilligers realiseren volgende projecten van de Liga  

 Beheer facebook communities (zie verder) 

 Beantwoorden mails via contactformulier website ( zie verder )  

 Deelnemen aan of (mee) organiseren van lotgenotencontacten.  



Contacten met de overheid 
De Liga blijft t.a.v. de overheid knelpunten in de zorg signaleren en streeft ernaar om -indien mogelijk 
-er verandering in te brengen. 
Zo was er op  9 januari 2015  een onderhoud met Ann Gaublomme op het kabinet van Minister 
Vandeurzen i.v.m. de beleidsnota dd.  1 januari 2015 met als bedoeling te  kijken of de doorlooptijd 
tussen het oplopen van een hersentrauma en de toegang tot zorg korter kon gemaakt worden via een 
aanpassing aan de bestaande mogelijkheid van  spoedprocedure en/ of de noodsituatie. De tijd tussen  
het oplopen van hersenletsel en daadwerkelijke hulp is veel te lang.  Dit brengt mee dat personen met 
NAH geen toegang hebben tot de zorg op een moment dat ze dit heel erg nodig hebben. Bij tijdige 
instap in de zorg kunnen secundaire problemen vermeden worden. Mogelijkheden om hier 
verandering in te brengen zou kunnen via spoedprocedure of via een aanpassing in de formulering van 
noodsituatie.  
Een persoon met NAH kan geen beroep doen op de spoedprocedure om sneller toegang te krijgen tot 
hulp Van VAPH. Alleen de diagnoses opgenomen in de lijst spoedprocedure VAPH kan hierop beroep 
doen.  
Ann Gaublomme nam notitie van onze vraag aar kon  niet ingaan op ons voorstel om NAH als  
spoedprocedure  te laten erkennen. 
De omschrijving van noodsituatie steunt   vooral op het wegvallen van de sociale context. Bij oplopen 
van een NAH valt de context niet weg maar verandert ze wel zodanig dat het op hetzelfde neerkomt.  
De instanties die moeten oordelen over noodsituatie interpreteren deze dan ook verschillend.  
Ann Gaublomme zou dit opnemen met haar  dienst.   
 

Deelname aan onderzoek en andere bevragingen  
De Liga vindt het belangrijk dat de gebruikers hun stem kunnen laten horen in onderzoeken die 

verband houden met NAH. Ook andere bevragingen, bv vanuit het Vlaams Patiëntenplatform worden  

door de Liga ter harte genomen. 

 De Liga organiseerde zelf een kleine bevraging bij haar  naar aanleiding van de voorbereiding 

van een Koninklijk Besluit m.b.t. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om erkend 

te worden als mantelzorger. Jeroen De Weerdt 

 VPP. De Liga nam deel aan een bevraging van het VPP m.b.t. het nieuwe beschermingsstatuut. 

Leden werden uitgenodigd om aan de survey deel te nemen. Jeroen De Weerdt 

 DOP. Evaluatie van de werking van DOP door SWVG. Marleen Billen vertegenwoordigde de 

Liga. Onderzoek onder supervisie van prof. Dr. Bea Maes (KUL) 

 HIVA. Dit betreft een studie / onderzoek  naar “De ontwikkeling van een instrument voor de 

evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties” dat wordt uitgevoerd door 

de KU Leuven (HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving / Onderzoeksgroep 

Omgeving en Gezondheid) en de Université libre de Bruxelles in opdracht van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid – Directie Generaal Personen met een Handicap. 

De Liga nam deel zowel aan de eerste ronde  (focusgroepen) als aan de daaropvolgende Delphi 

studie. Rik Monserez en Marie-Claire Rooryck 

De Liga achtte deelname noodzakelijk omdat dit ons een moment leek om de onzichtbare 

handicaps waar personen met NAH dikwijls mee te maken krijgen te laten opnemen in het 

nieuwe instrument. 

 Ook op onderzoeken van studenten -eindwerken of groepswerken- wordt ingegaan als ze voor 

NAH relevant zouden kunnen zijn.  

 



Deelnemen aan, verspreiden en ontwikkelen van initiatieven i.v.m. lotgenotencontacten  
De vraag naar lotgenotencontacten wordt dikwijls gesteld door personen met NAH en door hun 

omgeving.  

De Liga gaat hierop in door volgende acties:  

Deelname. Als de vraag gesteld wordt om een activiteit  te verzorgen gaat de Liga hierop in. Dit gaat 

om vragen naar een getuigenis, vraag om informatie over de Liga, vraag naar informatie over de 

veranderingen in VAPH. Voor vormingsactiviteiten type psycho-educatie is er samenwerking met SIG 

Verspreiding. De Liga publiceert sinds september 2015 via hun website alle vrijetijds- en 

vormingsactiviteiten die georganiseerd voor personen met NAH of hun familie. Dit is terug te vinden 

in de  rubriek activiteitenkalender, in de rubriek in de Kijker. En verder ook op de open facebookpagina.  

We stellen actief aan iedereen die dergelijke activiteiten organiseert de  vraag om hun initiatieven aan 

ons bekend te maken zodat wij ze bij de persoon met NAH kunnen brengen. 

Ontwikkelen. De Liga heeft zelf onderstaande  initiatieven ontwikkeld om lotgenotencontacten te 

bevorderen nl facebookwerking en contact via website. 

Facebook 
De Liga startte in 2012 een gesloten facebookgroep op voor mantelzorgers. Deze groep evolueerde in 

2015 naar 149 leden. In 2de instantie lanceerde de Liga een gesloten facebookgroep voor personen met 

NAH. Deze groep telde in 2015  125 leden.  Meer recent is de open facebookpagina van de Liga. Deze 

pagina kan “geliket” worden door iedereen die zich betrokken voelt op NAH en de zorg/ondersteuning 

die daarbij komt kijken. In 2015 werd deze open pagina geliket door 249 personen. Via deze 

facebookwerking realiseert de liga een bijzondere vorm van zelfhulp waar nog steeds een duidelijke 

nood aantoonbaar is. Ook houdt de Liga via deze FB groepen op een vrij directe wijze voeling met de 

doelgroep. Formeel lidmaatschap van de Liga door personen met NAH is geen evidentie, doch via deze 

werking kan de Liga zich toch beroepen op een flink aantal leden en volgers. In 2015 werd ook de 

verbinding gerealiseerd met de website van de Vlaamse Liga NAH . 

In 2016 zal de FB werking verder kritisch worden bekeken gezien het door vele mensen niet als een 

betrouwbaar en geschikt medium wordt bevonden. Ook is er in functie van verdere continuïteit nood 

aan meerdere beheerders/moderators voor deze groepen. 

 

De vernieuwde website: 
De vroegere website was te weinig afgestemd op personen met NAH - de gebruikers. Daarom werd 

beslist om de website te vernieuwen en vooral de gebruiksvriendelijkheid voor mensen met NAH 

voorop te stellen.  

Zo werd In de rubriek Wat is NAH?   de informatie  zo geformuleerd dat ze leesbaar is voor personen 

met een gemiddeld leesniveau. Dit zonder dat er ingeboet wordt op de inhoud. Het is de bedoeling om 

in 2016 ook de andere rubrieken in die zin te herschrijven.  

Er is een activiteitenkalender waarin alle lotgenotencontacten voor personen met NAH gepubliceerd 

worden. Dit kan gaan om vorming en om recreatieve activiteiten. Dit is een trage rubriek en bedoeld  

voor mensen die een activiteit ruim op voorhand moeten plannen wat voor veel mensen met NAH het 

geval is.  



In de kijker. In onze snelle maatschappij zijn mensen ook gediend met informatie die snel gegeven 

wordt. Daarom zetten we alle activiteiten van de kalender ook op de rubriek in de kijker. En op de 

facebookpagina waar kort op de bal kan gespeeld worden.  

De rubriek contact  

Het contactformulier werd zo opgedeeld dat de personen die een vraag stellen  direct bij de persoon 

terechtkomen die een antwoord op hun vraag kan geven. bv : ik ben een persoon met NAH, ik ben een 

professional, ik ben een student enz 

In 2015 stelden  61 personen een vraag naar hulp/ informatie via het contactformulier.  

 35 contacten  waren vragen van personen met NAH of hun mantelzorgers./ dichte familie.  

 13 van professionelen.  

 11 van studenten. 

Bij de gebruikers zijn de meest gestelde vragen de vraag naar lotgenotencontacten. Een NAH 
opgelopen hebben en niet weten waar naartoe eenmaal ze terug thuis zijn en de gevolgen van hun 
NAH ondervinden is ook een veel voorkomend onderwerp van de vragen.  
 
Professionals stellen dikwijls dezelfde vragen voor een van hun cliënten.  Vragen naar methodieken/ 

behandeling werden maar een tweetal keer gesteld.  

Studenten. Studenten stellen een vraag i.v.m. met een onderzoek voor hun eindwerk. Vragen naar 

documentatie worden doorverwezen naar SEN of naar het documentatiecentrum van SIG.  Als het 

onderwerp interessant is en eventueel bruikbaar is voor de Liga wordt onze medewerking gegeven bv 

vragenlijsten in te vullen of door kritisch mee te denken over de manier waarop ze hun eindwerk 

denken te realiseren.  

Een quick check voor de eerste drie maanden van 2016 leert ons dat  het aantal contacten verdubbeld 

is tegenover vorig jaar.   

 

Samenwerkingsverbanden 
 

SEN vzw en Vlaams Platform NAH. 
De Liga is lid van SEN Steunpunt Expertise netwerk  Eliaertstraat 20 2140 Antwerpen en maakt deel uit 

van deze vzw die NAH als een van de doelgroepen heeft.  

Vlaams Platform NAH. De doelgroep NAH was een van de oorspronkelijke doelgroepen  bij  de 

oprichting van SEN . De acties rond NAH werden op genomen in het Vlaams Platform NAH met 

ondersteuning en facilitatie van SEN vzw.  De Liga is actief lid van het Vlaams Platform NAH. Zo schreef 

ze mee aan mee aan het hersenletselplan en nam ze deel aan het ERNAH project.  

Sig vzw 
Pachthofstraat1 9308 Gijzegem  

Sig organiseert vorming en is vooral gekend om zijn vorming voor professionelen. Meer en meer 

organiseren zij ook vorming voor gebruikers.  

De Liga is betrokken bij de ontwikkeling van het vormingsaanbod voor personen met NAH.  



Documentatiedienst. Om geen dubbele werk en diensten te hebben maakt de Liga gebruik van het 

documentatiecentrum van SIG. Bij vragen naar documentatie over NAH wordt naar SIG doorverwezen. 

De Liga heeft zelf geen sociale kaart ontwikkeld. Voor wie informatie zoekt m.b.t. voorzieningen 

specifiek voor NAH wordt verwezen aan info@NAH.be . Dit is het informatiepunt van Sig. 

Afronding project subrogatie VAPH 
In 2015 verliep de 3 jarige projectsubsidie in kader van de subrogatieregeling die van kracht is binnen 

het VAPH. Dit leidde tot het ontslag van de coördinator van de Liga gezien de Liga over geen andere 

middelen beschikt om het werkgeverschap te continueren. Dit is een zware klap voor de Liga. In 2015 

werd de website vernieuwd met daarin een specifieke rubriek rond subrogatie. Tevens ging de liga in 

op specifieke vragen van personen m.b.t. hun subrogatiedossier. 

Samengaan van Vlaams Platform – Vlaamse Liga NAH in een vernieuwde vzw 
De Liga is er lid van  het Vlaams Platform en neemt dan ook deel aan de vergaderingen en initiatieven 

die daar genomen worden. De verslagen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op Kennisplein.be 

de website van SEN.  

Op het Congres van ERNAH in september 2015 in Hasselt, waar het Vlaams Platform voorgesteld werd,  

adviseerde minister Vandeurzen  om een vzw op te richten. Om geen twee vzw’s naast mekaar te 

creëren die zich inzetten voor NAH werd besloten om de werking van het Vlaams Platform te 

integreren in de werking van de Vlaamse Liga NAH.  

Vernieuwde statuten werden geschreven door leden van de Liga en leden van het Vlaams Platform.  

Er wordt ook een model ontwikkeld om de werking van beide organisaties te integreren.  

Deze samenwerking zal gefinaliseerd worden in een vernieuwde Vlaamse Liga NAH en zal in mei – juni 

haar definitief beslag krijgen.  

 

 

Besluit 
Ook in 2015 blijkt de Vlaamse Liga NAH  nog steeds een relevante vereniging te zijn voor mensen met 

NAH en hun omgeving. Dit blijkt uit veelvuldige contacten met mensen met NAH en andere 

stakeholders die de Liga geregeld blijven bevragen (professionelen, overheid, onderzoeksinstanties, 

studenten,…) 2015 konden nog enkele ambities gerealiseerd worden met de tijdelijke projectmiddelen 

van het VAPH ifv het subrogatieproject die toen ook afliepen. Voor de Liga was dit een zware 

beperking: per 1/9/15 was er geen professionele kracht meer in dienst. De vernieuwing van de website 

was een schot in de roos. Geregeld wordt de Liga gecontacteerd door bezoekers van deze site. Vanaf 

2015 werkt de Liga verder met beperkte middelen en dankzij de inzet van enkele vrijwilligers. Gezien 

de beperkte middelen waarover de liga beschikt duikt de vraag naar de verdere toekomst op. Het 

wordt vooral uitkijken naar de verdere samenwerking met het Vlaams Platform NAH in functie van de 

realisatie van het Vlaams Hersenletselplan.  
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