
 

 

Steun onze vereniging! 

U kan uw steentje bijdragen en ons mee op weg 

helpen door een bedrag, hoe klein ook te storten 

op ons rekeningnummer met de vermelding GIFT 

met uw naam en adres.  

U kan steunend lid worden door 25 Euro lidgeld 

te storten en een lidmaatschapsformulier in te 

vullen via de website. Voor organisaties 50 Euro. 

BE 88 0013 2923 3941 - BIC GEBABEBB 

 

U kan vrijwilliger worden en op verschillende 

manieren een bijdrage leveren.  

Meer informatie op www.nahliga.be onder de 

rubriek STEUN 

 

 

 

Contactgegevens: 

Postadres: Inkendaalstraat 1, 1602 Sint-Pieters-Leeuw 

e-mail: info@nahliga.be 

website: www.nahliga.be 

facebook: nah liga vzw/facebook 

 

 

 

 

 

 

De NAH LIGA groepeert gebruikers en 

professionelen rond de problematiek van niet-

aangeboren hersenletsel – NAH - met als 

voornaamste streefdoel het verbeteren van de 

kwaliteit van leven voor personen met NAH en hun 

mantelzorgers.  

Zij streeft ernaar om het het Vlaams 

Hersenletselplan te realiseren. De acties zijn 

gegroepeerd rond drie speerpunten: sensibilisering, 

brede zorg, innovatie en onderzoek. 

 

Aan elk speerpunt zijn een of meerdere 

werkgroepen verbonden. Interesse om te 

participeren? Laat het ons weten op 

info@nahliga.be 

 

Het volledige hersenletselplan vindt u op 

www.nahliga.be bij het thema OVER ONS 

 

Uw medewerking telt! 

 

 

 

 

 

NAH LIGA 

vzw 
 

 

 

 

Samen voor mensen met NAH 

www.nahliga.be 
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Niet-aangeboren hersenletsel NAH  

 

OORZAKEN 

Een ongeval, val, slag... Een hersenbloeding, -tumor, -infarct, 

infectie, -operatie, - vergiftiging, zuurstoftekort… 

 

GEVOLGEN: HERSENEN STUREN ALLES 

De gevolgen kunnen zeer divers zijn: verlamming, 

bewegingsproblemen, spraak-, zicht- en slikstoornissen kunnen 

optreden. Daarnaast zijn er ook de minder zichtbare of zelfs 

onzichtbare gevolgen zoals bijvoorbeeld geheugen- en 

concentratiestoornissen, sociale onhandigheid, impulsief 

gedrag, traagheid, verlies aan initiatief, vermoeidheid…… 

 

BREUK IN DE LEVENSLIJN  

Door het oplopen van een NAH kan een leven plots veranderen: 

op vlak van zelfstandigheid, relaties, school, werk, sociaal.  

Niet alleen de persoon met een NAH zelf maar ook de familie en 

de omgeving komen in een nieuwe situatie en onbekende 

leefsituatie terecht 

De herstel- en revalidatieperiode kan maanden tot zelfs jaren 

duren. Dit brengt veel kosten en onzekerheden mee.  

Het aanvaardings- en verwerkingsproces, het ontwikkelen van 

een nieuwe identiteit vergen veel van de persoon met NAH en 

van zijn omgeving.  

 

 

 

 

Het Hersenletselplan 

De NAH LIGA realiseert het hersenletselplan.  

De acties van het hersenletselplan zijn gegroepeerd 

rond drie speerpunten. Een greep uit de inhoud.  

 

SENSIBILISERING 

Bekendmaking NAH aan het ruime publiek, sensibiliseren 
zorgverleners. Dit o.a. door het organiseren van een jaarlijkse 
week van NAH.  
 
 
BREDE ZORG 

Kwaliteitszorg o.a. door te streven naar continuïteit bij de 
overstap tussen diensten. Goed afgestemde chronische 
thuiszorg door installeren casemanager/trajectbegeleider. 
Vlotte toegang tot diensten voor zwaarst zorgbehoevenden. 
Ondersteunen lotgenotencontacten.  
 
 
INNOVATIE EN ONDERZOEK  

Stimuleren van praktijkgericht onderzoek op vlak van NAH. 
Organiseren of ondersteunen van vorming, training en opleiding  
 

 

Het volledige hersenletselplan vindt u op 

www.nahliga.be.  bij het thema  ‘OVER ONS’. 

Of op www.kennisplein.be thema NAH 

 

 

 

 

 

Meer info 

Neem een kijkje op onze website via 

www.nahliga.be 

Daar kunt u informatie opzoeken. En contact 

nemen met een van onze vrijwilligers die uw vragen 

beantwoordt via de contactpagina’s. 

Er is onze facebookwerking NAH LIGA voor 

iedereen die betrokken is bij NAH 

Voor personen met NAH en voor partners zijn er de 

gesloten facebookgroepen. Om lid te worden mail 

naar partnersnah@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen voor mensen met NAH 

www.nahliga.be 
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