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Beste collega,
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je deel uitmaakt van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. Het 
netwerk wordt steeds groter, daarom willen we jullie vanaf nu regelmatig informeren over nieuws, 
ontwikkelingen en de voortgang van 3 deelprojecten. Heb je zelf nieuws wat je wilt delen? Mail Brigitte Toes, 
b.toes@windesheimflevoland.nl

Jaarlijkse NAH-Kennisnetwerkbijeenkomst
Vindt plaats op 17 september 14 – 17 uur,  Bartholomeus 
Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht. Op de agenda:
- Wat je echt moet weten uit het netwerk
- Update voortgang projecten
- Ontwikkelingen landelijke allianties/associaties
- Nieuwe projecten 
- Uitwisseling: zorg & participatie een stap vooruit

NAH-Kennisnetwerk
Het NAH-Kennisnetwerk breidt uit. Inmiddels zijn we 
met 33 organisaties. Samen maken we ons sterk voor 
en met mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH). Het netwerk wil meer en betere participatie 
van mensen met NAH! Dat doen we in 3 
deelprojecten:
1. Ontwikkeling NAH-specifieke minimale dataset
2. Meer inspraak voor mensen met NAH
3. Meedoen in de samenleving
Alles over het NAH-Kennisnetwerk vind je hier

Conceptversie Minimale Dataset NAH klaar
Fleur Domensino, promovenda bij Maastricht University, 
ontwikkelde op basis van literatuurstudie en een 
Delphistudie een concept Minimale Dataset NAH. Dit is 
een set van basisgegevens die standaard kan worden 
afgenomen bij mensen met NAH. De versie wordt nu 
getoetst op bruikbaarheid, daarna vinden pilots plaats. 
Fleur vertelt hierover op het Hersenletselcongres: 
https://www.hersenletselcongres.nl/programma/anne-
fleur-domensino-kent-u-uw-patienten-eigenlijk-wel/
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Gelijkwaardige inspraak en zeggenschap
Onderzoekers van Vumc, Vilans en Hersenletsel.nl 
hebben voorbeelden van gelijkwaardige inspraak en 
zeggenschap onderzocht. Dit deden ze bij 3 organisaties, 
namelijk Nieuw Amstelrade, Reinaerde en Noorderbrug. 
De resultaten worden gebruikt om middelen te ontwikkelen 
waarmee organisaties gelijkwaardige inspraak en zeggenschap 
vorm kunnen geven voor professionals en mensen met NAH.

Hersenletselcongres 5 november
Op 5 november 2018 verzorgt Berber Wesseling 
een intermezzo op het Hersenletselcongres. De 
zaal gaat letterlijk ervaren wat het thema 
‘veerkracht’ betekent. 
https://hersenletselcongres.nl/programma/van-
breuk-naar-veerkracht/

NAH  bij congres Focus op onderzoek
Op 1 juni 2018 is het NAH-Kennisnetwerk tijdens 
het congres toegelicht als voorbeeld van 
succesvolle partnerschappen in onderzoek! De 3 
projecten van het netwerk kwamen later in 
workshops aan bod. Een filmpje dat op het 
congres werd getoond ging viral en is inmiddels 
meer dan 13.000 keer bekeken! Kijk hier: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:acti
vity:6408705534119280640/

Online vindplaats
Het NAH-Kennisnetwerk heeft een eigen plek en 
zichtbaarheid op Kennisplein Gehandicaptensector 
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicapt
enzorg/nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder.html

We zijn aangesloten bij de Hersenletsel Alliantie (i.o.) en denken mee in het opzetten 
van een Landelijke kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg samen met de 
academische werkplaatsen in de gehandicaptenzorg.

Aan het NAH-Kennisnetwerk  is een zeer actieve klankbordgroep is verbonden die 
feedback geeft aan de onderzoekers over de vorderingen. 

En voor nu:
fijne zomer gewenst!
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