Las PSYCHOLOOG
RINGBAAN NOORD

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

AT

ES

K
IR

GO

las

Correspondentieadres:
Goirkestraat 43, 5046 GD TILBURG

Kerk H. Dionysius

GOIRKESTRAAT

Ria

Mijn naam is

Kardinaal Vaughanstraat

ingang VAN HOGENDORPSTRAAT

013 - 545 3483
info@laspsycholoog.nl

A
TR

Las

&
ZORGATELIER

Bisschop Bekkerslaan

Textielmuseum

Ik heb Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)

“
Mijn naam is Ria.

Maar na een geslaagde hersenoperatie kreeg ik alsnog een bloeding
in mijn brein en hoor ik helaas tot de groep mensen die een N.A.H.
hebben.
En ja…, hoe ga je dan verder als je dit overkomt? Voor mij is N.A.H.
(niet aangeboren hersenletsel) allerlei verschijnselen die van ons
brein gestuurd worden en niet meer 100% de weg weten.
En dan... krijg je leven maar weer op de rail en dat is moeilijk! Want
mijn hoofd zit vol en ik kan het drukke leven niet meer volgen. Het
gaat gewoon te snel. Ik kan er niet echt meer van genieten, van alle
leuken dingen. Boosheid en stil verdriet, zo heb ik het ervaren!
Lieve mensen als je dit overkomt zoek dan goede hulp. Blijf niet tobben!
Na een jaar strijd van verwerken en accepteren begin ik mijn rust terug
te vinden. Alleen was dit niet gelukt! Ik ben blij met de goede hulp en
begeleiding die ik ondervind In het rustige zorgatelier Las.

Wie kom ik allemaal tegen in het zorgatelier? Te beginnen met
neuropsycholoog Sylvia Las. Zij geeft professionele begeleiding bij
N.A.H., niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn man en als het
nodig is voor de kinderen.
Want ‘hersenletsel krijg je niet alleen!’

“

Ik ben een vrouw van … jaar en zat tot voor een paar jaar geleden
goed in mijn vel.

Daarnaast zijn er kunstenaars die je bijstaan bij het schilderen en
bewerken van glas en verdere creatieve activiteiten.

De koffiedames zorgen voor lekkere koffie of thee en een goede
lunch. Er wordt gezorgd voor een rustige omgeving en als ik toch
te moe word, kan ik even ergens gaan liggen om mijn ogen dicht te
doen.
Voor mij is het een dag dat ik verwend word. En dat hebben we
allemaal toch nodig! Voor mij is het:
Een dag dat ik zelf niet hoef te plannen; dit geeft me ook rust.
Een dag dat ik weer een dosis positieve energie opdoe.
Een dag dat ik niet hoef te denken ‘…doe ik het wel goed...’
Een dag dat ik mezelf mag zijn!

