
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorg en NAH 
(Niet Aangeboren Hersenletsel) 
 

In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen één of andere vorm van Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hieronder valt bijvoorbeeld letsel 

veroorzaakt door een beroerte, ongeluk, Parkinson, infectie of hersentumor. 

De gevolgen van het hersenletsel zijn soms zichtbaar, soms minder 

zichtbaar, zoals gedragsproblemen en karakterverandering. Zaken die de 

getroffene zelf niet meer kan verrichten, moeten overgenomen worden door 

anderen. 

 

Versa Mantelzorgondersteuning helpt u om de draad weer op te pakken in deze 

veranderde (gezins)situatie. U kunt bij ons terecht voor o.a. informatie, advies en 

praktische ondersteuning.  

 

Contactgroep NAH  
In een contactgroep kunt u, onder begeleiding van een consulent, ervaringen 

delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. De kracht van de 

contactgroep zit in de erkenning en herkenning die men hier ondervindt. De 

contactgroep komt iedere vierde woensdag van de maand van 09.30 - 11.00 uur 

bij elkaar op de Larenseweg 30 in Hilversum. Elke 4de maandag  van de maand 

van 13.00 – 15.00 op de Brinklaan 36a in Bussum. Graag vooraf aanmelden. 

 

Cursus Rondom NAH 
Een praktische en informatieve cursus voor mantelzorgers van mensen met NAH. 

De cursus kost € 30,00 en wordt twee keer per jaar gegeven (bij voldoende 

deelnemers) en bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en een 

terugkombijeenkomst.  



De cursus wordt door deskundigen van verschillende organisaties gegeven in het 

activiteitencentrum Jan Ligthart, Brinklaan 36a in Bussum. Graag vooraf 

aanmelden. 

 

Themabijeenkomsten  
Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd in Activiteitencentrum 

Jan Ligthart, Brinklaan 36a, Bussum. Meestal kunt u vrij binnenlopen en hoeft u 

zich vooraf niet aan te melden. Kijk voor de juiste informatie, aanmelden, data en 

onderwerpen op www.nahpluspunt.nl of www.versawelzijn.nl.  

 

   Inloopochtenden in NAH Pluspunt 
Het NAH Pluspunt is gestart met inloopochtenden voor mensen met NAH, 

hun mantelzorgers en professionals. Zij kunnen elke donderdag van  

09.00 - 12.00 uur binnenlopen in het NAH Pluspunt in het Activiteitencentrum 

Jan Ligthart, Brinklaan 36a in Bussum.  

 

Het NAH Pluspunt wordt mogelijk gemaakt door de inzet van medewerkers uit  

de volgende organisaties: het Hersenletselteam, Sherpa, Versa Welzijn, 

Afasiecentrum, Hilverzorg en Hersenletsel.nl. 

 

Meer informatie en aanmelden 
Telefoon:  (035) 623 11 00  

E-mail: hkleve@versawelzijn.nl 
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