
NAH LIGA vzw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel: Inkendaalstraat 1, 1602 Sint-Pieter- Leeuw 

Ondernemingsnummer: 0468.383.009 

www.nahliga.be 

info@nahliga.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag werkjaar 2017 

Opgesteld door Marie-Claire Rooryck 

Vrijwillig medewerker van de NAH LIGA 

 

  

http://www.nahliga.be/
mailto:info@nahliga.be


2 
 

INLEIDING  

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 naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg en 

naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg en hulpverlening voor mensen met NAH en 

hun omgeving.  

De NAH LIGA is een vzw die door de overheid erkend is als een organisatie voor autonoom 

vrijwilligerswerk. 

De NAH LIGA streeft naar de realisatie van het hersenletselplan 

1. Het Hersenletselplan 
Op suggestie van Minister Jo Van Deurzen schreef het Vlaams Platform NAH samen met  de Vlaamse 

Liga NAH het Vlaams hersenletselplan dat in september 2015 gelanceerd werd. 

Het volledige hersenletselplan vind je op de www. nahliga.be onder de rubriek ‘OVER ONS’ en op 

www. kennisplein.be 

De acties zijn gegroepeerd rond drie speerpunten:  

Sensibilisering  

De NAH LIGA wil: 

 Een jaarlijks terugkerende WEEK VAN NAH 

 Een krachtige mediacampagne voor de ruime bekendmaking van NAH bij het grote publiek 

 Gerichte sensibilisering van betrokken zorgverstrekkende instanties, reguliere diensten, de 

natuurlijke omgeving en de betrokken overheden 

 Een enkel digitaal portaal kennisplein NAH  

 Overheid: Task – force NAH interdepartementale afstemming 

 

Brede zorg 

De NAH LIGA wil: 

 Een uitgewerkte methodiek voor psycho-educatie NAH, gefinancierd door de Vlaamse 

Overheid 

 Een referentie zorgpad NAH met o.m. incentives voor een geïntegreerde (ook 

neuropsychologische) follow-up tijdens en na de acute ziekenhuisopname of revalidatiefase. 

Dit ten behoeve vaneen juiste inschatting van de impact van het hersenletsel op het 

functioneren op langere termijn en ter garantie van zorgcontinuïteit  

 Flexibele onderwijs-en werkmogelijkheden+ intersectorale samenwerkingsmogelijkheden, 

zonder financiële ontmoedigingen 

 Goed afgestemde chronische thuiszorg 

 Een betere deskundigheid door sensibilisering, uitwisseling en opleiding 

 Vlotte toegang tot diensten voor personen met een handicap (zorggarantie voor de zwaarst 

zorgbehoevenden) en diensten voor geestelijke gezondheidszorg 

 Goed uitgebouwde intersectorale regionale samenwerkingsverbanden  

 Ondersteuning van mantelzorgers 
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 Dynamische FOD toekenning op basis van realistische en gefundeerde inschattingen 

 Onnodige vertragingen door subrogatie uitsluiten 

 Aandacht voor de gevolgen van een structureel inkomensverlies 

 Aandacht voor 65+ met NAH  

 

Innovatie en onderzoek 

De NAH LIGA wil:  

 ‘Meet & monitor’ vanaf het ontstaan van het hersenletsel (detectie en registratie) 

 Gecoördineerd, interdisciplinair, praktijkgericht onderzoek naar de langetermijngevolgen van 

NAH op vlak van functionaliteit en participatie 

 Een gecoördineerd VTO beleid (Vorming, Training en Opleiding) in Vlaanderen  

 

2. De vzw – het bestuur 
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 juni 2016 werden 27 leden aanvaard in de 

Algemene Vergadering. Vijftien leden namen een bestuursfunctie op.  

In 2017 noteerden we het ontslag van: 

 Jeroen Deweerdt in RvB op 31 12 17 

 Mariet Jansen in de AV op 15/12/17 

Als nieuwe leden traden toe:  

 Eduard Gijbels in de AV op 21/04/17 

 Viviane Vermeiren als lid van de AV en van de RVB op 15/04/2017 

Chris Truyers werd op 21/04/2017  lid van het dagelijks bestuur in vervanging van Jeroen Deweerdt. 

De grote betrokkenheid bij de werking van de NAH LIGA leiden we af uit de talrijke aanwezigheid 

(aanwezig of aanwezig met volmacht) op de vergaderingen.  Het aantal  afwezigheden of 

verontschuldigingen was gering.  Op de vergadering van 21 april  ging het om 3 personen, de 16e juni 

5 personen, in 15e september ook 5 personen en de  15e december 8 personen.  

 

3. De werking volgens het zonnebloemmodel 
De NAH LIGA is een netwerkorganisatie die er naar streeft om alle actoren met betrekking tot NAH in 

een overlegplatform te betrekken. We denken aan professionelen in de zorg, ervaringsdeskundigen, 

familie en belangrijke derden, personen met NAH, vormingsinstanties, hogescholen en 

universiteiten, onderzoeksinstanties, overheden, enz…  

 

Het beeld van de zonnebloem gebruiken we als metafoor voor de NAH LIGA. Hieronder benoemen 

we de verschillende onderdelen van de zonnebloem en hoe dit zijn vertalingvindt in de werking van 

de NAH LIGA. 
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De stengel staat voor de grondhouding: Hij voedt de bloem om deze met hart en ziel (de hartvormige 

bladeren van de stengel) te laten werken aan de continue verbetering van de zorg voor en kwaliteit 

van leven van een persoon met NAH en zijn/haar omgeving. 

De aanhechting van de stengel aan de bloem staat voor de bestuursorganen: de Algemene 

Vergadering, Raad Van Bestuur, Dagelijks Bestuur.  

De bloemkern is het inhoudelijk platform. Zij fungeert als draaischijf voor netwerking, 

samenwerking, verbinding tussen alle actoren NAH en als facilitator van initiatieven.  

Naast de kern zijn er heel wat actoren betrokken op NAH. Alle geledingen van de NAH LIGA trachten 

deze groepen te betrekken, te verbinden en te ondersteunen. Zij vormen het bloemhoofd met zijn 

pitjes.  Dit doen zij door elkaar op de hoogte te houden, uit te nodigen voor initiatieven en hen de 

gelegenheid te geven te participeren aan bestaande of nieuwe bloemblaadjes.  Zij biedt tevens een 

platform aan actoren om hun initiatieven kenbaar te maken. 

De bloemblaadjes zijn de vaste regionale samenwerkingsverbanden of werkgroepjes die vanuit 

verschillende inhouden/thema’s/samenwerkingsverbanden zijn opgesteld en al dan niet beperkt 

kunnen zijn in tijd. De bloemblaadjes hebben een autonome werking maar worden door de NAH LIGA 

uitgenodigd om aan uitwisseling, verbinden, samenwerking te doen. 

 

4. De bestuursorganen: AV en RvB = het bestuurlijk platform 
De juridische structuur van de vzw creëert de voorwaarden om een goede inhoudelijke werking van 

het inhoudelijk platform mogelijk te maken. Zij neemt de formele taken op zich die ondersteunend 

zijn voor de werking van het inhoudelijk platform 

De AV vervult de klassieke taken nl: goedkeuring en wijziging van de statuten, de benoeming en 

afzetting van de bestuurders, de vrijwillige ontbinding van de vzw, de uitsluiting van leden, de 

kwijting van de bestuurders, de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, goedkeuring en 

wijziging van huishoudelijk reglement.  

De RvB doet de opvolging van het beleid, de actualiteit en de standpuntbepaling. Hij volgt de 

vrijwilligerswerking en het MWVG dossier op. Hij zorgt voor het verwerven van financiële middelen, 

fondsenwerving, projectaanvragen, ledenwerving.  

In 2017 had de vzw volgende vergaderingen:  

21/04/2017 : Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Inhoudelijk Platform 

16/06/2017: Raad van Bestuur en Inhoudelijk Platform 

15/09/2017: Raad van Bestuur en Inhoudelijk Platform 

15/02/2017: Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Inhoudelijk Platform 

Op 13/01, 01/03,18/08/2017 was er bijkomend Dagelijks Bestuur 
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Binnen de AV – RvB zijn twee werkgroepen: 

a) De werkgroep fondsenwerving 
De NAH LIGA ontvangt – behalve een tussenkomst om vrijwilligerswerk te vergoeden- geen 

structurele middelen van de overheid. Zij is voor haar werking aangewezen op fondsenwerving.  

In 2017 organiseerden tientallen mensen een actie tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Dit 

ten voordele van de NAH LIGA. Dit bracht voor de NAH LIGA in 2017 7204,38 Euro in kas. Nogmaals 

dank aan de initiatiefnemers.  

Tijdens de Week van NAH steunden heel wat organisaties de actie door personeel, materiaal en 

lokalen ter beschikking te stellen. Door drukwerk te doen e.a.  Ook dank aan deze organisaties.  

We mochten ook een aantal spontane giften ontvangen. Uit sympathie of om de NAH LIGA te 

steunen. Ook deze personen willen we via deze weg hartelijk danken.  

Fondsenwerving blijft een permanente inspanning vragen waarbij iedere steun welkom is 

b) De werkgroep vrijwilligerswerking  
De NAH LIGA heeft geen betaalde kracht en werkt  uitsluitend met vrijwilligers. Zij ontvangt hiervoor 

een subsidie van het MVWG als organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk.  In 2017 waren er  23 

personen actief als vrijwilliger in de NAH LIGA. Dank zij de inzet van deze  mensen en van veel 

anderen die niet als vrijwilliger geregistreerd zijn, kan de NAH LIGA haar doelstellingen realiseren.   

In 2017 werd de vrijwilligerswerking verder uitgebouwd. Er werd een nieuw contract opgemaakt 

waarin de wederzijdse verwachtingen tussen de NAH LIGA en de vrijwilliger duidelijker geformuleerd 

zijn.  Er werd een gids voor de vrijwilliger opgesteld waarin de werking van de vrijwilligers in de NAH  

LIGA beschreven wordt.  

De 15e december 2017 werd een eerste vormingsdag voor de vrijwilligers georganiseerd. Het thema 

was lotgenotencontacten. Meer info hierover staat onder het kopje lotgenotenwerking in dit 

document.  

5. Het inhoudelijk platform 
Het inhoudelijk platform is de kern van de vzw. Het fungeert als draaischijf voor netwerking, 

samenwerking, verbinding tussen alle actoren NAH en als facilitator van initiatieven.  

Het inhoudelijk platform bestaat uit een groep van vaste leden: hierin zetelen o.a. de voorzitter of 

een vertegenwoordiger van de regionale samenwerkingsverbanden. Naast de voorzitters van de 

regionale samenwerkingsverbanden zijn er ook de voorzitters van de werkgroepen rond thema’s.  

a. Sensibiliseren 

b. Brede zorg 

c. Innovatie en onderzoek 

d. Gebruikersplatform 

e. Lotgenotencontacten  
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DE ACTIVITEITEN VAN 2017 

a) Werkgroep sensibiliseren – WEEK VAN NAH. 
De werkgroep sensibilisering nam het initiatief voor een  een tweede ‘WEEK VAN NAH’ van 16 – 22 

oktober 2017. Het succes van vorig jaar werd gevenaard, zelfs verbeterd. Er werd opnieuw gewerkt 

met een gedecentraliseerde organisatie, iedereen vulde de actie in met eigen initiatieven. Centraal 

werden afspraken gemaakt die voor gans Vlaanderen golden vb een datum kiezen, de website voor 

de week van NAH aanmaken, de facebookpagina lanceren.  Het logo van de Liga met week van NAH 

eronder werd in zoveel mogelijk toepassingen gebruikt vb ook als banner in een e-mail adres. 

De 13e oktober was de lanceringsdag in UZ Pellenberg ter gelegenheid van hun symposium CP2. 

In totaal werden, over heel Vlaanderen, 64 activiteiten georganiseerd 27 voor een breed publiek, 31 

voor gebruikers, en 6 voor professionals. Filmpjes gelanceerd ter gelegenheid van de week van NAH 

worden frequent bekeken. Zowel in 2016 als 2017 zo’n 4000 keer. De regionale pers wordt bereikt, 

de Vlaamse pers niet. We stellen wel vast dat NAH meer in de media komt en dat leden van de NAH 

LIGA soms als expert geconsulteerd worden.  

Enkele voorbeelden van activiteiten 

 16/10 Wetenschapsdag in UZ Antwerpen.  

 17/10 NAH Studiedag in Boeverbos - West-Vlaanderen voor eerstelijnsprofessionals 

 19/10 SOFA Symposium in  Sig Gijzegem . Case management 

Er waren in gans Vlaanderen Opendeurdagen, lezingen, gespreksavonden. Organisaties die 

regelmatig een activiteit geven maakten er ter gelegenheid van de week van NAH een feesteditie 

van.  

Iedereen van de werkgroep heeft de indruk dat de week van NAH een succes is geweest. De 

decentrale benadering wordt als positief ervaren. Het zorgde voor een flexibele organisatie en een 

variatie in het aanbod van activiteiten. Het zorgde tevens voor lokale en regionale dynamieken in de 

netwerken. 

De huidige werkgroep, eventueel in een wisselende samenstelling, wil verder werken.  De WEEK VAN 
NAH 2018 gaat door van 15 -21 oktober 2018 
 

b) Werkgroep brede zorg 
De Werkgroep brede zorg blijft werk maken van de trajectbegeleiding/ casemanagement. Er moet 

oog voor continuïteit komen in de zorg voor mensen met een NAH waarbij gefocust wordt op de 

trajecten die doorlopen kunnen worden. Kenmerken voor een traject voor NAH: levenslang, alle 

levensdomeinen, wisselend van intensiteit naargelang noodzaak, vlotte instap op 

scharniermomenten.   

Het wordt een opdracht voor de NAH LIGA om in  het zorglandschap dat zich aan het vernieuwen is 

NAH zichtbaar te houden. Hoe brengen we specialistische zorg in de generalistische of reguliere 

zorgen? 

Een voorbeeld van een actie vanuit de sector Geestelijke Gezondheidszorg:  

In december 2016 contacteerde de NAH LIGA Minister De Block en Minister Vandeurzen met haar  

bezorgdheid rond de afbouw van residentiële bedden in de GGZ voor personen met NAH.  
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In hun reactie  wijzen zowel minister Vandeurzen als minister De Block er op dat de netwerken GGZ 
moeten verzekeren dat “elke pathologie een adequaat antwoord krijgt” . 
Met deze vraag contacteerde de LIGA de GGZ netwerken met de vraag: Op welke manier zorgt uw 
netwerk voor een antwoord op de zorgnoden van de groep mensen met NAH in uw regio? 
Deze bevraging loopt verder in 2018. Vanuit de kabinetten van Minister Vandeurzen en minister De 

Block kregen we de boodschap dat de netwerken gecontacteerd zouden worden met de vraag hoe in 

deze bevriezingsoperatie  een verderzetting van zorg wordt gegarandeerd voor specifieke 

doelgroepen. Deze bevraging loopt nog.  

DE NAH LIGA nam ook actief deel om inhoud te geven aan het symposium SOFA in Gijzegem op 19 
oktober 2017. Daar werd het initiatief genomen om ‘iets’ te ontwikkelen dat kan meegegeven 
worden met NAH patiënten op het moment dat ze het algemeen of revalidatieziekenhuis verlaten. 
Hierin zou een overzicht gegeven worden over de  zorgmogelijkheden na het verlaten van het 
ziekenhuis. Dit wordt verder ontwikkeld in Vlaams Brabant. De vorm zal waarschijnlijk een app 
worden.  
 
Supportteams: komen tegemoet aan heel wat aanbevelingen van werkgroep brede zorg. In elk geval 
een breed aanspreekpunt voor huisarts, mantelzorgers, woonzorgcentra,  persoon met NAH,...  
Het zou mooi zijn als provincies waar nog geen supportteam aanwezig is ook dergelijk team 
installeren.  Het gebrek aan financiering is een grote rem hiervoor.  
 

c) Werkgroep innovatie en onderzoek 
De 16e oktober 2017 ging onder impuls van de werkgroep innovatie en onderzoek - NAH LIGA de 

eerste Wetenschapsdag NAH  door in  UZ Antwerpen.  Een aantal belangrijke actoren uit het NAH 

landschap stelden hun onderzoeksprojecten voor.  Via een panelgesprek werd aan het publiek de 

mogelijkheid gegeven om mee te brainstormen rond verbeterpunten voor NAH onderzoek in 

Vlaanderen. Er waren een zestig aanwezigen wat een succes was gezien de datum in de Week van 

NAH.   

De conclusie was dat dit initiatief zeker moest herhaald worden, dat er nood is aan een 

interdisciplinair platform, dat patiënten moeten betrokken worden. En dat het duidelijker moet 

gesteld worden dat het om toegepast onderzoek gaat.  

De tweede Wetenschapsdag NAH is gepland  op 15 oktober 2018.  

 

d) Werkgroep VTO  
De werkgroep VTO van de  NAH LIGA stelt vast dat er in Vlaanderen heel wat vormingen 

georganiseerd worden mbt NAH. Zij zijn wel zeer uiteenlopend qua inhoud, ongelijk verspreid over 

de provincies, weinig herkenbaar in hun bekendmaking. Grofweg onderscheiden we lezingen, 

vorming, trainingen. Gericht naar groot publiek, naar personen met NAH en hun omgeving, naar 

professionelen ( van eerstelijns gezondheidszorgers tot academici) 

Op het inhoudelijk platform NAH (NAH LIGA vzw) wordt daarom ook de nood aangekaart om te 

komen tot een meer gecoördineerd, centraal en interregionaal vormingsbeleid rond NAH.  

De streefdoelen  van de VTO groep zijn: overzichtelijk maken van het vormingsaanbod, detecteren 

van eventuele hiaten in het aanbod, zowel geografisch als thematisch. Wegwerken van hiaten. 
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Stimuleren en ondersteunen van interregionale samenwerking. Kwaliteitsbewaking en -bevordering 

van het bestaande vormingsaanbod 

Voor producten die meer inspanning  (financieel en tijdsinvestering) vragen kan gedacht worden aan 

de ontwikkeling en aanbieden als gemeenschappelijk Vlaams initiatief.  

In juni 2017 werd  op de RvB beslist om te onderhandelen met Sig Gijzegem om in dit verband samen 

te werken.  In september werd een contract getekend waarbij Sig en NAH LIGA worden vaste 

vormingspartners worden.  

Een eerste gezamenlijk initiatief vindt plaats op 3  mei 2018 op een Inspiratiedag VTO in Antwerpen.  

 

e) Werkgroep lotgenotencontacten 
De Liga organiseert zelf geen lotgenotencontacten. De groep mensen met NAH en mantelzorgers is 

te gevarieerd en te zeer verspreid over Vlaanderen om ze samen te brengen. Hun vragen zijn ook 

uiteenlopend. Sommigen vragen naar vorming, andere kijken meer uit naar ontspannende 

activiteiten waarbinnen zich dan al dan niet sociale contacten ontwikkelen.  De NAH LIGA 

ondersteunt de lotgenotencontacten die georganiseerd worden door verschillende initiatiefnemers 

door hun activiteiten te verspreiden via haar website en via FB.  

De 15e december 2017 werd voor de vormingsdag voor vrijwilligers als thema  lotgenotencontacten 

gekozen. We nodigden de bestaande vrijwilligers uit + de personen die lotgenotencontacten 

organiseren en die bekend zijn bij de NAH LIGA. Er werden in totaal een 60-tal personen uitgenodigd. 

Er waren 20 aanwezigen, 18 personen hebben zich verontschuldigd, van 20 personen kregen we 

geen reactie.  

De namiddag werd door de aanwezigen gesmaakt. Vooral de voorstellingsronde van de 

organisatoren en de uitwisseling van ervaringen als organisator van lotgenotencontacten werden 

geapprecieerd.  

 

f) Het gebruikersplatform 
De NAH LIGA houdt contact en communiceert met gebruikers via sociale media. Haar website en 

haar facebookwerking. De groep personen met NAH is zeer divers, zeer verspreid en moeilijk bijeen 

te brengen. Sociale media zijn voor deze groep ideaal om met elkaar in contact te komen.  

De interactieve website 

 De werking van de contactpagina op de website was vanaf haar installatie een succes.  

In 2017 stelden 60 personen een vraag naar hulp/informatie via het contactformulier. 33 contacten 

waren vragen van personen met NAH, hun mantelzorger of dichte familie 27 van professionelen  of 

studenten.  

Ter vergelijking: in 2016 stelden 61 personen een vraag naar hulp/ informatie via het 

contactformulier ( 35 contacten waren vragen van personen met NAH of hun mantelzorgers of dichte 

familie; 13 van professionelen; 11 van studenten).  

De aard van de vragen blijft ook gelijk.  
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Bij de gebruikers is de meest gestelde vraag die naar lotgenotencontacten. Een tweede groep vragen 

gaat over het oplopen van een NAH,  en eenmaal terug thuis, . niet weten waar hulp kan gevonden 

worden. Veel mensen worden na het ontslag uit het ziekenhuis voluit geconfronteerd met de 

gevolgen van hun NAH. Er kwamen iets meer vragen van/voor mensen die niet meer in aanmerking 

kwamen voor VAPH. Mensen die omwille van hun leeftijd doorverwezen werden naar WZC.  

Professionals stellen dikwijls dezelfde vragen voor een van hun cliënten. Lotgenotencontacten en 

waar kan mijn Client terecht voor hulp. Vragen naar methodieken/ behandeling werden zelden 

gesteld.   

Studenten stellen een vraag i.v.m. hun eindwerk. Vragen naar documentatie worden doorverwezen 

naar SEN of naar het documentatiecentrum van Sig.  

 De website heeft ook een draaischijffunctie 

Lotgenotencontacten. De activiteiten die georganiseerd worden door en voor lotgenoten werden ook 

in 2017 opgenomen op de kalender van de NAH LIGA en komen kort voor ze plaatsvinden op de 

facebookpagina van de open community. Op die manier bereiken ze meer en andere personen dan 

wie ze gewoonlijk bereiken.  

Vorming. De Liga verzamelt zoveel mogelijk alle vormingen die in Vlaanderen ingericht worden en 

maken deze bekend via haar kalender.  

De facebookwerking 

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

2016 naar 200 leden. Eind 2017 telde de groep 249 leden. Op deze pagina wordt vooral steun 

gezocht bij elkaar vb door  eens spreken over moeilijkheden die het leven met een NAH meebrengt. 

Er wordt ook informatie uitgewisseld vb over hulpverleningsmogelijkheden.  

In 2de instantie lanceerde de Liga een gesloten facebookgroep voor personen met NAH. Deze groep 

telde in 2016 130 leden. 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. 

De FB werking wordt zeker in stand gehouden als een goed medium om informatie te verspreiden. 

Ook is er in functie van verdere continuïteit nood aan meerdere beheerders/moderators voor deze 

groepen.  

Meer recent is de open facebookpagina van de Liga. Deze pagina kan “geliked” worden door 

iedereen die zich betrokken voelt op NAH en de zorg/ondersteuning die daarbij komt kijken. In 2016 

werd deze open pagina geliket door 494 personen. Eind 2017 werd dat 753 personen.  

Deelname aan gebruikersplatformen 

De NAH Liga is lid van volgende organisaties:  

 BELGIAN Brain Council. De NAH Liga is lid van de BBC en de BBC is vertegenwoordigd in de 

AV van de NAH Liga. We zijn op de hoogte van elkaars activiteiten.  

 Vlaams Patiënten Platform. De NAH Liga is lid van deze organisatie en VPP heeft een lid in de 

AV van de NAH LIGA. De NAH liga neemt in de mate van het mogelijke deel aan de platforms 

van VPP  
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 Vlaams gebruikersoverleg voor personen met een handicap. VGPH. Ook hier neemt de NAH 

Liga deel in de mate van het mogelijke.  

Het zou mooi zijn als de NAH Liga gebruikers vindt die actiever kunnen deelnemen aan deze 

platformen. Deelname aan dergelijke platformen eist heel wat van de persoon die dit opneemt, 

het is dan ook niet evident om geschikte kandidaten te vinden.  

6. Samenwerkingsverbanden 
De provinciale netwerken NAH 

In iedere Vlaamse provincie is er een NAH samenwerkingsverband. Die netwerken  bepalen  

zelf hun activiteiten  ifv de noden in hun provincie. Van ieder samenwerkingsverband zit 

iemand in de RvB van de NAH Liga. Op de RvB worden de initiatieven van de provincies 

gecommuniceerd. Dit met de bedoeling de krachten te bundelen, elkaar te versterken, 

overlap te vermijden.  

Samenwerking met Sig - Gijzegem 

Sig  is in Vlaanderen gekend als vormingsinstelling. Mede onder impuls van de Liga 

organiseert zij vormingsactiviteiten over NAH gericht op gebruikers en hun familie. In 2017 

werd een formele overeenkomst gesloten waarbij Sig de vaste vormingspartner van de NAH 

LIGA wordt. De activiteiten van Sig die betrekking hebben op NAH worden ook bekend 

gemaakt op de website van de NAH Liga.  

Rondpunt vzw is organisatie die zich richt op verkeersslachtoffers. De grootste groep cliënten 

van Rondpunt zijn mensen met NAH na een verkeersongeval. Rondpunt en de NAH Liga 

wisselen dan ook intensief informatie uit. Specifieke vragen vb rond verzekeringen worden 

aan Rondpunt doorgegeven.  

Samenwerking met SEN  

NAH was bij de oprichting van SEN een de drie doelgroepen waarvoor SEN opgericht werd. 

Gezien evolutie binnen SEN naar meer themagericht werken ipv  doelgroepgericht werken 

werd  onze samenwerking helaas afgebouwd. Op het kennisplein, de website van de nieuwe 

structuur van SEN komt  een rubriek waar alle informatie mbt  NAH samengebracht wordt. 

Vanuit een link op de NAH Liga website kan een gebruiker  rechtstreeks terecht op de NAH 

pagina van het kennisplein. Professionelen die  als vrijwilliger meewerken aan de NAH LIGA 

houden die pagina up to date. 

  

7. Besluit 
Het jaar 2016 was het jaar dat de Vlaamse Liga NAH en het Vlaams Platform NAH samengingen in 

één vzw: de NAH LIGA.  

Het jaar 2017 werd ons eerste volledige werkjaar.  We blijven werken met het zonnebloemmodel 

zoals het op onze website beschreven staat.  

Met dit model kunnen regionale samenwerkingsverbanden en werkgroepen in verschillende 

snelheden werken terwijl ze op de hoogte blijven van elkaars de initiatieven rond NAH. En 

afstemmen als het om een initiatief gaat dat verder reikt dan de eigen regio of de eigen 

werkgroep.  

In 2017 ging de werkgroep sensibilisering verder op zijn elan door een tweede week van NAH te 

organiseren. De groep brede zorg deed een bevraging bij de GGZ en nam een initiatief om een 

product te ontwikkelen waarmee informatie kan meegegeven worden aan personen die na het 
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oplopen van een NAH uit het ziekenhuis ontslagen werden. De groep innovatie en onderzoek had 

zijn eerste wetenschapsdag. De werkgroep VTO kreeg vorm door de samenwerking met Sig te 

formaliseren en deze groep kreeg ook een vaste voorzitter.  

Lotgenotencontacten blijft een heikel punt. Enerzijds krijgen we vragen naar 

lotgenotencontacten en anderzijds is het moeilijk om een groep van de grond te krijgen. We 

denken dat de oorzaak hiervan is: de verspreiding van vragers en ook de uiteenlopende 

verwachtingen van vragers.  

Het gebruikersplatform met de interactieve website en met de facebookwerking is een 

constante. Sinds de opstart is het aantal contacten op de website  constant. De gesloten FB 

pagina kent een groeiend aantal leden. Op de open FB pagina groeit het aantal volgers gestaag.   

Niettegenstaande de NAH LIGA geen betaalde kracht heeft en uitsluitend werkt met de vrijwillige 

maar enthousiaste inzet van velen heeft ze in 2017 toch enkele mooie initiatieven genomen. In 

2018 zetten we die zeker verder.  

 

19 maart 2018 


