
Niet aangeboren hersenletsel… en dan?  

Wat doet SWZ voor mensen met NAH? 



SWZ? 

Kernactiviteiten: 

Wonen, werken, behandeling, begeleiding, leren en vrije tijd besteding 

 

Kerndiensten: 

Wonen, Ambulante dienstverlening, Dagbesteding, Behandeling 

 

Doelgroep: 

- Mensen met een lichamelijke beperking 

- Mensen met een (ernstige) meervoudige beperking 

- Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

 

Kernwaarden: 

Respectvol, Slagvaardig, Verantwoordelijk, Vraaggericht   

Wie is SWZ, wat doet SWZ en waar staat SWZ voor? 



Locatieoverzicht - 1 

Regio Noordoost en Zuidoost Brabant 



Locatieoverzicht - 2 

16 (Kleine) woonvormen regio NOB en ZOB  

 

11 Activiteitencentra regio NOB en ZOB:  

 

Maatschappelijke ondernemingen: 

• Lunchroom De Keyser 

• Lunchroom De Komeet 

• Tinks 

• Kado & Zo 

 

Buitenschoolse opvang NOB en ZOB: 

 

Ambulante dienstverlening: 

• Ambitie: begeleid werken 

• Ambulant begeleiding en ambulante dagbesteding 

• Specialistische Thuiszorg 

 

 



Wat doet SWZ 

http://www.youtube.com/watch?v=Nv-WSkzNvTQ 



Wonen bij SWZ 
Persoonsbeeld in persoonlijk plan 

 

Cliënt “Pien”, 67 jaar, woont en krijgt dagbesteding bij SWZ 

 

• NAH als gevolg van hartstilstand in 2007, 2 dagen coma 

 

• Lichamelijk: slechte conditie, beperkte afstanden lopen, 

evenwichtsproblemen, verminderd gezichtsvermogen, praxis problemen 

• Emotioneel: wisselende stemming, snel verveeld, moeite met 

veranderingen 

• Relaties: kan niet zelfstandig relaties opbouwen en onderhouden 

• Persoonlijke ontwikkeling: vertraagde informatieverwerking, moeite met 

aandacht verdelen, problemen met korte en lange termijn geheugen, 

weinig ziekte-inzicht, oriëntatie problemen, moeite met initiatief nemen 

 

 

 

 

 



Overige informatie over Pien 

• Dagbesteding bij SWZ: bewegen, computeren, koken en creatieve 

bezigheden  

• Zorgboerderij 

• Woont samen met haar man bij SWZ: hij ondersteunt haar bij grote 

beslissingen, omgaan met financiën en andere contacten in de 

samenleving 

 



Een dag uit het leven van Pien - 1 
Format basiszorg: ochtendzorg 

Pien pakt zelf haar handdoeken en washandjes 

 

De medewerker zet de kraan aan en checkt de temperatuur 

 

De medewerker stuurt de volgorde van de handelingen aan 

 

Pien neemt de medicatie zelf in en de medewerker houdt toezicht 

 

De medewerker controleert of het brood ook meegenomen wordt naar het 

activiteitencentrum 

 

De medewerker gaat pas weg wanneer alle stappen gedaan zijn 



Een dag uit het leven van Pien - 2 
Format basiszorg: middagzorg 



Een dag uit het leven van Pien - 3 
Format basiszorg: avondzorg 



Persoonlijk plan van Pien:  
Wensen, doelen en ondersteuningsbehoeften 

• Minimaal 1x per jaar wordt het persoonlijk plan bijgesteld 

• Doelen worden geformuleerd 

• Ondersteuningsbehoeftes worden geformuleerd 

 

Voorbeeld van een ondersteuningsbehoefte: 

Pien heeft moeite om relaties op te bouwen en te onderhouden 

 

• Wekelijks wordt gekeken hoeveel contacten Pien heeft gehad 

• Evt. worden stappen ondernomen om meer contacten te krijgen 

• Op activiteitencentrum wordt Pien betrokken bij groepsgesprekken 

• Netwerk en medewerkers houden in de gaten of er een goede 

weekinvulling is en blijft 

• Het netwerk begeleidt Pien als ze ergens naar toe gaat 

 



Ambulante begeleiding 
Start met het maken van een persoonlijk plan 

 

 

 

 

• Afstudeeronderzoek student  pedagogische wetenschappen 

• Onderzoek of deze dienstverlening verbetert 

 

• De checklist was een succes!! Niet alleen bij ambulante begeleiders wordt 

deze nu gebruikt, maar ook bij wonen en dagbesteding 

 



Waarom de checklist? 
Ambulante begeleiding 

• Opbouwen professionele relatie met cliënt 

• Beeldvorming van mogelijkheden, beperkingen en wensen van cliënt 

• Omzetten informatie naar persoonlijk plan 

• Vraaggericht werken = kernwaarde SWZ 

• Doelen formuleren 

• Regie cliënt vergroten 

 

 



Checklist kennismakingsgesprek: 
Afgestemd op domeinen persoonlijk plan 



Ambulante begeleiding 
Hoe gaat dit in zijn werk 

 

• Cliënt “Maartje” 51 jaar, gescheiden, zoon komt 2 dagen per week bij 

moeder 

 

• CVA in 2007 

 

• Lichamelijk: vermoeidheid, over grenzen heen gaan, doet eigen 

huishouden, krijgt huishoudelijke hulp 

• Emotioneel: acceptatieproblemen, onzeker, eenzaam, gevoelig voor 

prikkels 

• Relaties: kan goed contacten onderhouden, impulsief 

• Persoonlijke ontwikkeling: vertraagde informatieverwerking, 

geheugenproblemen, executieve problemen, woordvindingsproblemen, 

oriëntatie is goed, geen ziekte-inzicht 

 

 

 



Overige informatie over Maartje 

• Dagbesteding: hobby’s, huishouden, huisdieren, hulp bij post en 

administratie 

• Risico’s: heeft weinig inzicht in letsel en acceptatie, daardoor weinig 

ondersteuning 

 



Hoe ziet een ondersteuningsbehoefte van 

Maartje eruit?  

• Behoefte: omgaan met gevolgen hersenletsel 

 

 

Wat doet Maartje?  

 proberen open te staan voor ondersteuning 

 

Wat doet SWZ?  

 

 De medewerker heeft signalerende en adviserende rol 

 De medewerker heeft klankbordfunctie en relativeert met Maartje, zodat         

ze weer verder kan 

 De medewerker beweegt mee met de mogelijkheden van Maartje 

 

 

 

 



Hoe wordt een doel van Maartje uitgewerkt 

tot actieplan?  

 

Doel: vrijwilligerswerk doen voor 1 ochtend in de week  

 

Wat doet SWZ? 

 de medewerker heeft contacten gelegd met vrijwilligerswerk 

 de medewerker ondersteunt de eerste contacten met het vrijwilligerswerk 

 de medewerker maakt afspraken met Maartje en vrijwilligerswerk 

 de medewerker bewaakt en bespreekt de voortgang 

 

Wat doet Maartje?   

Maartje houdt zich aan de afspraken 

Maartje is op tijd aanwezig 

Maartje blijft niet langer dan 2 uur 

Maartje plant geen andere afspraken op die dag 

 



Dagbesteding bij SWZ 
Verschillende typen dagbesteding 



Kleine lokale activiteitencentra bij SWZ 

Kleine activiteitencentra 

• Geen vaste activiteiten, maar op de dag zelf een keuze maken wat 

men wil doen 

• Lotgenoten contact 

• Gemoedelijke sfeer, thuisgevoel 

• Kleinschalig, rustgevend 

 



Werken bij een maatschappelijke 

onderneming 

 

Arbeidsmatige dagbesteding:  

• Werken in een maatschappelijke onderneming: lunchroom of 

cadeauwinkel 

• Producten maken die verkocht worden in de cadeauwinkel 

 

 



Grotere activiteitencentra 

Arbeidsmatige activiteiten 

 

Ontwikkelingsgerichte activiteiten: 

• Creatief bezig zijn 

• Bewegingsgericht bezig zijn 

• Praktische vaardigheden trainen 

• Sociale vaardigheden trainen 

• Communicatie en geheugentraining 

 

Lotgenotencontact 



Ambitie, samenwerkingsproject SWZ, Cello, 

Oro en Lunet Zorg 
Zoeken naar werk en begeleiden bij werk 

“Marius zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de 

kopieermachines steeds bedrijfsklaar zijn, hij rubriceert 

formulieren en hij houdt gegevens bij.”  

“Marius doet lichte werkzaamheden, 

maar het sociale aspect, het met 

elkaar respectvol omgaan en het 

van elkaar leren, in een hectische 

omgeving, vind ik veel belangrijker. 

Het helpt ons te relativeren.” 
 

Bert Corbijn,  

Hoofd Forensische Opsporing,  

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost 



Behandeling 
 

• Fysiotherapie 

• Logopedie 

• Gedragskundige behandeling 

• Ergotherapie 

 

• In groep en individueel 

• Diagnostiek en behandeling 

 

 

 

 

 

 



Logopedie bij NAH 

• Bij problemen als afasie, dysartrie, verbale apraxie, facialisparese, 

slikproblemen, rechter hemisfeer problemen, geheugenproblemen met 

effect op talig functioneren 

 

• Advies en training met hulpmiddelen 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l4otvlUfrcRD7M&tbnid=N2O9oEGoT5yF9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dysphagiaonline.com/nl/pages/01_what_is_dysphagia.aspx&ei=_52NU7LMFcawOYDEgIgG&bvm=bv.68191837,d.ZWU&psig=AFQjCNE7O5uDOyzw-F-xsAL7xc4QF_YAGA&ust=1401876341281114
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fG9Bomyhptn2tM&tbnid=2zsSaQ5MVu6Q8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.omroepvenray.nl/nieuws/2012/01/06/afasiecentrum-om-weer-mee-te-doen-de-maatschappij&ei=wp2NU4P6JovqOJjigdAF&bvm=bv.68191837,d.ZWU&psig=AFQjCNF3-NGBFae3sjw8I8ctApV8VLP-MA&ust=1401876277367914
http://logopedie-hengelo.nl/


Fysiotherapie bij NAH 
Een casus 

• Hulpvraag: instellen rollater en training gebruik rollater 

• Beperkt ziekte-inzicht 

• Wens van cliënt om zonder rollater te lopen 

• Verslechterde conditie 

• Onduidelijkheid over mogelijkheden en beperkingen cliënt op het gebied 

van lopen 

• Analyse valincidenten: besproken cliënt en omgeving 

 

• Uiteindelijk instructie gebruik rollater maar ook… energieverdeling, 

valpreventie en omgeving ingeschakeld en aangepast! 



Gedragskundige behandeling 
Systeemondersteuning en intensieve gezinsondersteuning aan 

gezinnen met een kind of ouder met NAH 

Doel: nieuw evenwicht vinden na NAH 

Thema’s: 

- Psycho-educatie  

- Onderlinge communicatie 

- Verandering van rollen en taken 

- Hoe pas je je aan aan de nieuwe situatie?  

- Coping 

- Wat doe je als het gezin in een andere fase komt en er weer nieuwe 

problemen rijzen? 

- Opvoedingsondersteuning 

  



En wat biedt SWZ nog meer? 
Overige dienstverlening 

Intern 

• Kennismanagement om kennis en informatie beschikbaar te stellen 

binnen de gehele organisatie 

• Scholing: NAH basisscholing en moeilijk verstaanbaar gedrag 

• Teamondersteuning op thema’s a.d.h.v casussen 

 

Extern 

• Scholen van andere zorgaanbieders 

• Kennis over NAH delen bij bv. Café Brein 

• Ervaringsdeskundigen  

• Vrijwilligers scholen 

 

 



Kortom: 

Samen ontplooien we mogelijkheden 

• Wonen: zorg voor iedere dag en vooruit kijken met een persoonlijk plan 

• Ambulante begeleiding: vanaf de start doelen en behoeften vastleggen 

voor de ondersteuning 

• Dagbesteding: op maat voor iedereen 

• Ambitie: begeleiden naar werk en begeleiden op het werk 

• Behandeling: diverse gebieden, meedenken en professioneel 

• Overige dienstverlening: meer aandacht voor NAH en de gevolgen, door 

specialisten en ervaringsdeskundigen 

 

Dus… voor dienstverlening rondom NAH ben je bij SWZ aan het juiste 

adres! 




