Las ZORGATELIER

Monique
Mijn naam is

Ik heb Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)
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Mijn verhaal in het kort
Ik ben een NAH (niet aangeboren hersenletsel) patiënt. De oorzaak hiervan is een
dubbele hersenvliesontsteking. Deze aandoening heeft veel restverschijnselen zoals motorische beperkingen, geheugen problematiek veroorzaakt.
Van een druk werkzaam leven werd ik plotseling beperkt in mijn doen en laten.
Via het revalidatie centrum Leypark in Tilburg heb ik een revalidatie traject doorlopen om te leren omgaan met mijn beperkingen en een invulling te geven aan
mijn nieuwe leven. Dat dit een kwestie is van vallen en opstaan zal u niet verwonderen, mijn doorzettingsvermogen is zeker op de proef gesteld.
Door het revalidatiecentrum werd geadviseerd om naar een dagbesteding (activiteitencentrum) te gaan. De doelgroep daar paste niet optimaal bij mij als NAH
patiënt, mede daardoor voelde ik mij daar niet prettig. Voor mijn gevoel werd ik
daar onvoldoende gestimuleerd en geholpen.
Daarna was het een zoektocht in het grote doolhof van de hulpverlening naar de
juiste hulpverleners. Mijn ervaring is dat je veel afwijzingen krijgt hoewel de klachten echt gegrond zijn. Ik had het gevoel mezelf steeds te moeten bewijzen.
Na 13 jaar van eenzaamheid had ik bijna geen doel meer in mijn leven en werd
behoorlijk depressief.
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Dat dit zo niet door kon gaan zal u duidelijk zijn en ik ben dan ook gaan informeren of ik in aanmerking kwam voor een persoons gebonden budget om zelf
gepaste zorg in te kunnen kopen.
Dit werd in eerste instantie afgewezen door de instantie CIZ, na een bezwaarschrift
te hebben ingediend werd het goedgekeurd voor de duur van 15 jaar.
Door dit positieve nieuws ben ik op zoek gegaan naar een Zorgatelier dat die hulp
kon bieden die ik nodig had. Op diverse zorgateliers waren op dat moment wachtlijsten. Op het zorgatelier ‘Buiten’ te Lage Mierde vernam ik dat er in Tilburg een
zorgatelier van start zou gaan. De stoute schoenen aangetrokken en zonder afspraak zijn wij daar naar toe gereden.
Ik werd daar bijzonder gastvrij ontvangen en gelukkig hadden zij nog een plaatsje
vrij. We zijn op 8 juni 2011 gestart, het was een warm onthaal, we waren allemaal
nieuw maar er was al snel een klik met elkaar. Ik kreeg weer een sociaal leven, en
mijn depressiviteit nam steeds meer af. Want door het samen zijn, samen dingen
doen, samen over dingen praten en vooral het accepteren zoals je bent, dat geeft
een heel fijn gevoel. Deze dingen geven weer kleur aan mijn leven.
Op het zorgatelier is een goede dagstructuur die wij als NAH patiënt echt nodig
hebben. Door dit zorgatelier is mijn eigenwaarde weer gestegen en heb het gevoel
dat ik weer gewaardeerd word om wie ik ben. Mede hierdoor is mijn creativiteit
meer tot uiting gekomen zoals jullie kunnen zien op deze expositie.
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Het heeft voor mij veel opgebracht ik sta weer positief in het leven. Nu een omschrijving van een dag bij Zorgatelier LAS:

09.00

09.30
10.00
11.00
12.15
13.15
14.00
14.30
16.00

Met de taxi naar het zorgatelier.
Bij binnenkomst is er koffie met een koekje, en tijd om samen
bij te kletsen.
Bespreken wat we die dag gaan doen.
We beginnen met wat besproken is.
Koffiepauze. Dan kunnen we weer verder werken tot 12.00 uur.
Hebben we de lunch die over twee groepen wordt verdeeld.
Kun je gaan rusten of als het weer het toelaat in de tuin vertoeven,
net wat je wilt.
Gaan we weer gezellig aan de slag.
Hebben we theepauze tot 15.00.
Daarna nog even lekker bezig zijn.
Nemen we afscheid en gaan we weer naar huis, moe maar met een dosis
nieuwe energie voor de rest van de week.

Mijn verhaal vertel ik met enige trots.
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Wat heeft het mij gebracht...
• Een goede structuur aanbrengen van de dag
• Organiseren
• Rustmomenten inbouwen
• Omgaan met nieuwe technieken en vaardigheden
• Een open creatieve geest
...kortom mijn brein wordt op een positieve manier geprikkeld.

Fijne nieuwe vrienden, en heel veel positiviteit in het leven,
een leven dat nu ook weer kleur heeft.

Monique

Dit is mijn verhaal zoals ik het ervaar.
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RINGBAAN NOORD

Las Psycholoog
Neuropsychologie,
oa N.A.H.
Lid NIP, EMDR, VGCt en EFT
NIP & BIG - geregistreerd
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Kardinaal Vaughanstraat

ingang VAN HOGENDORPSTRAAT

las
GOIRKESTRAAT

Kerk H. Dionysius

013 - 545 3483
info@laspsycholoog.nl

Bisschop Bekkerslaan

Textielmuseum

Correspondentieadres:
Goirkestraat 43, 5046 GD TILBURG
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