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Hoe verloopt een traject? 

Aanmelding
De persoon met NAH is nog niet gekend bij 
Dominiek Savio of Familiehulp?
• De persoon met NAH wil een  

concrete activiteit opnieuw zelfstandig  
uitvoeren. 

• De cliënt of doorverwijzer contacteert  
NAHdine. 

• De ergotherapeut van NAHdine komt 
langs en neemt een vragenlijst door met 
de cliënt en zijn mantelzorger. Zo kan zij 
de cliënt beter leren kennen en de vraag 
goed begrijpen.

De persoon met NAH is wel gekend  
bij Dominiek Savio of Familiehulp?
• De vraag kan via de thuisbegeleider of 

verzorgende worden gesteld. Die zal 
met de cliënt de vragenlijst overlopen en 
daarna met NAHdine contact opnemen. 

Observatie
• De ergotherapeut komt langs om de  

mogelijkheden te observeren.
• Samen met de cliënt en de mantelzorger 

bespreken we de sterke en minder goede 
aspecten van het handelen.

Start training
• In samenspraak met de cliënt stellen we 

een concreet oefenplan op.
• De ergotherapeut en de verzorgende  

oefenen gedurende een tiental sessies 
van max. 3 uur, verspreid over 20 weken. 

V.U.: Eric Van Parys - Koolskampstraat 24, 8830 Hooglede-Gits



Wat? 
NAHdine is een project van Familiehulp en  
Dominiek Savio. Door een nauwe samen- 
werking willen we mensen met een  
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de 
thuisomgeving sterker maken.

We ondersteunen bij problemen rond:
• Agenda en planning
• Uitvoeren van huishoudelijke taken
• Motoriek
• Communicatie
• ...

Dit gebeurt in de thuisomgeving, in max.10  
sessies van 3 uur, verspreid over 20 weken.

Na de trainingssessies is de cliënt in staat om 
de activiteit uit te voeren, eventueel met extra 
ondersteuning door de dienst gezinszorg of 
thuisbegeleidingsdienst.

Voor wie?
Mensen met NAH die minstens 18 jaar zijn en 
thuis wonen in West-Vlaanderen.

Kostprijs?
De sessies zijn gratis. 
Het project wordt gerealiseerd met de steun 
van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting.

NAHdine

“Hallo, ik ben Omar. Ik zou graag een paar 
keer met de verzorgende van Familiehulp 
boodschappen doen om het misschien 
daarna opnieuw zelf te kunnen.”

“Ik woon samen met mijn vriendin die nog 
uit werken gaat. Zelf kan ik wel nog wat, 
maar ik kom er niet toe aan iets te  
beginnen. Mijn vriendin is altijd  
ontgoocheld wanneer ze thuiskomt en er 
niets gebeurd is. Hoe kan ik mezelf zo ver 
krijgen om toch enkele taken uit te voeren, 
zelfs als er niemand thuis is? “

“Mijn zoon heeft een hersenletsel na een 
verkeersongeval. Ik kan hem moeilijk 
motiveren om zaken aan te pakken. Hij 
kan zich uren bezighouden met de iPad. 
Bestaat er een app waarin wij samen een 
digitale planning kunnen opmaken? En kan 
iemand ons hierin begeleiden?” 

“Ik ben 54 en woon alleen na mijn letsel. 
Familiehulp komt 2 keer in de week langs 
om eten klaar te maken. Het zou leuk zijn 
om opnieuw zelf te koken.”


