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Regie van eigen leven: maken zelf hun levenskeuzes, voorzien in een
kwaliteitsvol bestaan
Psychosociaal en fysiek welzijn: Mentaal welzijn, cognitieve en sociale
vaardigheden, aanvaarding van hun hersenletsel van zichzelf,
zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfontplooiing.
Autonomie: het zelf opnemen van zijn verantwoordelijkheid, het
opnemen van alledaagse activiteiten, het streven naar een
maximale zelfredzaamheid
Inclusie in de maatschappij: zij nemen een volwaardige rol op in de
maatschappij

De missie van NAH Eindelijk is het bevorderen van de zelfredzaamheid
van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Zij staan als
volwaardige personen in de maatschappij, waarbij regie van eigen leven
en autonomie, psychosociaal en fysiek welzijn en inclusie in de
maatschappij essentieel zijn.

Wij willen dit doen via een traject op maat.
Elke cliënt met een NAH is anders, heeft andere noden en
doelstellingen. Wij bieden elke cliënt een individueel traject op maat
aan. Samen worden noden en doelstellingen in kaart gebracht, en
wordt samen bekeken hoe we hier naartoe kunnen werken. Door het
doelgericht werken, is het aanbod zeer gevarieerd, gebaseerd op de
verschillende aspecten van zelfredzaamheid, en kan dit flexibel ingezet
worden in functie van de noden en doelen van de cliënt zelf.

Er wordt ingezet op de vier domeinen van zelfredzaamheid:

Missie en visie van Eindelijk
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Oorzaken
Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
kan veroorzaakt zijn door een
(verkeers)ongeval, een cerebrovasculaire
aandoening (bloeding, trombose...), een
hersentumor, een –infectie, een
intoxicatie, een langdurig
zuurstoftekort,…

Diversiteit aan beperkingen na een NAH
Een persoon met een NAH wordt
geconfronteerd met tal van (zichtbare en
onzichtbare) beperkingen. De gevolgen
van een hersenletsel zijn zeer complex
en manifesteren zich op verschillende
gebieden.

We stellen naast de voor iedereen
zichtbare motorische beperkingen
(spasticiteit, halfzijdige verlamming,
tetraplegie, ataxie,…) ook talrijke
neuropsychologische deficiten vast.

Deze neuropsychologische uitvallen zijn
zeer complex en kunnen zich
manifesteren op verschillende gebieden,
zoals de aandacht en het geheugen, de
taal en de persoonlijkheid. Vaak doet zich
ook epilepsie voor.   

Doelgroep

"De specificiteit van de doelgroep
is onmiskenbaar en vraagt een
gespecialiseerde ondersteuning
aan volwassenen met een Niet-
Aangeboren Hersenletsel (NAH)."
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Het is deze complexiteit aan beperkingen die de persoon met een NAH
doet disfunctioneren in het dagelijks leven. 

Impact op de persoon zelf in de maatschappij en zijn sociale netwerk
Een persoon met NAH ervaart een plotse breuk tussen het leven VOOR
en NA het hersenletsel. Deze beperkingen hebben voor de personen met
een NAH vaak het abrupt verlies van een aantal rollen voor gevolg: zij
kunnen niet meer fungeren in het onderwijs- of in het professioneel
milieu; soms is het zelfs niet meer mogelijk om hun rol als partner of als
ouder terug adequaat op te nemen.

Niet alleen is er een grote weerslag op het alledaagse leven van de
persoon zelf, maar ook op de familie en het sociale netwerk.

Na de eerste intensieve medische zorgen en de postacute revalidatie
verblijven deze personen dan ook vaak thuis. Ze raken sociaal geïsoleerd.
Bovendien verliezen personen met een NAH door het gebrek aan arbeid
of aan zinvolle bezigheden, vaak elk gevoel aan eigenwaarde. Zij hebben
nauwelijks mogelijkheden tot zelfrealisatie en kennen zelden een
succesbeleving.

Nood aan therapeutische ondersteuning
De opvang van en de continue zorg voor personen met een NAH is zeer
belastend voor het thuismilieu. Vaak is, om het verblijf thuis voor de
mantelzorg haalbaar / draagbaar te maken, professionele) ondersteuning
voor personen met een NAH (en hun mantelzorgers) noodzakelijk. 

Gezien de complexe motorische en neuropsychologische problematiek
moet elke vorm van ondersteuning voor personen met een NAH
therapeutisch begeleid worden. 
Deze therapeutische begeleiding bestaat er in om de voorwaarden te
scheppen waarbij de persoon met een NAH toch zelf activiteiten kan
uitvoeren, waartoe hij anders zelfstandig niet in staat zou zijn.
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Historiek
De stichtster van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr.
Nelly Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer
werd van een verkeersongeluk en zware hersenletsel opliep.
Na zijn schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs type 4 bleek
nergens een aangepaste en gespecialiseerde dagopvang te
bestaan voor personen met NAH. Door zijn ernstige
neurocognitieve en neuromotorische beperkingen hoorde Toon
niet thuis in een dagcentrum voor personen met een mentale
beperking, noch in een dagcentrum voor motorische beperkingen,
noch in de psychiatrie.
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FUSIE MET BLIJDORP VZW
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In samenwerking met de Comavereniging werd heel wat
lobbywerk verricht bij de bevoegde overheden. In de loop van
2000 kreeg Eindelijk een erkenning van het VAPH om een 
 Therapeutisch Dagcentrum te starten. In 2006 opende de
nieuwbouw op de huidige locatie in het bruisende centrum
van Buggenhout.  

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen in 't
Eigennest (opnieuw) op eigen benen staan, zelf het leven in
handen nemen en een volwaardige eigen woonst hebben. 
’t Eigennest staat voor ruime volwaardige zorgflats, waar de
nodige infrastructuur, hulpmiddelen, domotica en
ondersteuning voorhanden is om de cliënten zo zelfredzaam
mogelijk te laten wonen.

Bundelen van onze innovatiekracht
Verbreden van onze doelgroepen
Regionaal versterken
Extra uitdagen van medewerkers

De continue veranderingen in het zorglandschap, de
besparingsronden die elkaar afwisselen en de steeds groter
wordende druk op kleine organisaties, zoals Eindelijk, maken
efficiëntie en expertise op alle domeinen van het bedrijfsleven
essentieel om te overleven.
De doelstellingen die beide organisaties vooropstellen met de
fusie zijn de volgende:
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Sinds 2000 biedt NAH Eindelijk, als
pioneer een therapeutisch dagcentrum
aan voor personen met een Niet
Aangeboren Hersenlestel (NAH).

Een gemotiveerd transdisciplinair team
(orthopedagoog, ergotherapeut,
psycholoog, logopediste,…) staat van
maandag t.e.m. vrijdag klaar om de
personen met NAH te begeleiden. We
bieden hen zinvolle dagbesteding aan.
‘Stilstaan is achteruitgaan’, vandaar dat
we hen iedere dag opnieuw uitdagen en
blijvend revalideren. Samen verleggen
we grenzen!

We bieden een grote verscheidenheid
aan therapieën aan. Via het bevragen
van de wensen en noden van de cliënt,
wordt er een individueel plan
opgemaakt om hieraan deel te nemen.
We trachten telkens de zelfstandigheid
van de cliënt te vergroten zonder de
eigenheid van de persoon te
veranderen.

“Let’s inspire each other and create new
things”. 

Sociaal contact staat daarnaast centraal,
het zijn allemaal lotgenoten die hun
verhaal en ervaringen delen. Ze dagen
mekaar uit, tonen begrip en willen
vooruit.

In samenspraak met de cliënt en hun
netwerk bepalen we de frequentie van
het dagcentrum, van een halve dag tot
vijf volledige dagen per week.

Therapeutisch dagcentrum
Eindelijk



Groepsondersteuning
voor personen met een 

Veel personen met een niet-aangeboren hersenletsel beschikken
(nog) niet over een persoonsvolgend budget om zorg in te kunnen
kopen. Zij kunnen in principe beroep doen op gespecialiseerde en
professionele zorgorganisaties via het systeem van  rechtstreeks-
toegankelijke hulp (RTH). 

RTH is de beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm
van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig
heeft. Eindelijk is erkend door het VAPH als aanbieder voor RTH. 
Naast dagondersteuning, kortopvang, individuele begeleidingen en
begeleid werken bestaat nu ook de mogelijkheid van een
therapeutische groepsondersteuning in het centrum van 
 Buggenhout: 't Z(ei)spoor.

Door dit aanbod via het systeem van RTH aan te bieden, wordt de
ondersteuning ook betaalbaar voor personen met een NAH.

Daarnaast kan deze werking reeds een deeloplossing aanbieden
voor personen met een NAH op de wachtlijst voor een
persoonsvolgend budget. Door de intense samenwerking tussen
cliënten en therapeuten, kunnen we de cliënt (en zijn mantelzorger)
tenslotte ook verder ondersteunen in de zoektocht naar verdere
ondersteuning, alsook een antwoord bieden bij handicap- of
sectorspecifieke vragen.
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NAH zonder persoonsvolgend
budget



Cliënten met een NAH hebben soms nood aan individuele begeleiding.
Eén therapeut met één cliënt. Deze hulp kan zeer divers zijn.

Ambulante begeleidingen zijn begeleidingen geboden bij Eindelijk.
Mobiele begeleidingen zijn op verplaatsing, bijvoorbeeld bij de cliënt
thuis.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen globale en
psychosociale begeleidingen.

Bij globale begeleidingen wordt er praktische hulp geboden bij
vrijetijdsinvulling, ADL-taken (wc, eten, koken,…), …

Bij psychosociale begeleidingen gaat de therapeut de persoon met
NAH begeleiden bij diverse thema’s. Zo zal de ergotherapeut
hulpmiddelen aanbevelen, de jobcoach gaat op zoek naar begeleid
werk, de logopediste en psycholoog kunnen individuele therapie
bieden. Ook  intimiteitscoaching, budgetbegeleiding,
psychodiagnostiek en zoveel meer zijn mogelijk.

Mobiele en ambulante
begeleidingen
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Woonproject 't Eigennest

PAGINA 10

Jonge mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen
graag op eigen benen staan en zelfstandig wonen … in een eigen
nest.Elke ouder of partner van een persoon met een NAH leeft met de
prangende vragen:  wat als ‘het zorgen voor’ me niet meer lukt, wat als
ik er niet meer ben?

Kom wonen in onze aangepaste zorgflats!

Elke persoon met een beperking heeft vanuit de visie van volwaardig
burgerschap en inclusie, het recht op een eigen leven, op eigen
keuzes. Zo moet hij ook de vrijheid hebben om te kiezen waar en met
wie hij wil wonen. ‘Zo gewoon mogelijk, waar mogelijk’.

’t Eigennest bevat in totaal 21 woongelegenheden waarvan 2 kamers
voor kortopvang (30 m²), 2 studio’s (40 m²), 6 flats met 1 slaapkamer (60
à 70 m²) en 11 flats met 2 slaapkamers (80 à 90 m²). Allen zijn
aangepast, duurzaam en energiezuinig. Deze omvatten een ruime
living, een rolstoelaangepaste keuken, een badkamer met
inloopdouche, een extra toilet, 1 of 2 slaapkamers en een bergruimte.
Elke bewoner beschikt over een eigen ruim terras en een eigen
parkeerruimte (voor 1 wagen + 2 fietsen of 1 driewieler of scooter). In 11
flats zijn 2 slaapkamers voorzien om de mogelijkheid te garanderen
dat het gezin van de persoon met een NAH (partner, kinderen, ouders)
of een persoonlijke assistent kan inwonen of tijdelijk overnachten.

Onze zorgflats beschikken over de nodige basisvoorzieningen om
makkelijk de installatie van de noodzakelijke domotica, een
oproepsysteem, toegangscontrole, camerabewaking e.d mogelijk te
maken.

De integrale zorg wordt gecoördineerd vanuit Eindelijk. De zorg
verloopt ‘vraaggestuurd’ én in samenwerking met de mantelzorger, de
reguliere thuiszorgdiensten en de gesubsidieerde zorg vanuit het
VAPH. De zorg wordt ‘op maat’ en ‘op vraag’ van de bewoner
aangeboden.

NAH EINDELIJK



Kortverblijf

Kortverblijf is kortdurende opvang bij een vergunde zorgaanbieder.

Het kan gaan om:
– een overnachting (met inbegrip van avond- en
ochtendondersteuning)
– een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang
sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.

Kortverblijf biedt de mogelijkheid gepaste begeleiding te voorzien
voor mensen met een NAH wanneer de mantelzorgers tijdelijk de
zorg niet kunnen opnemen of ze nood hebben aan een adempauze.

NAH Eindelijk heeft twee studio’s voor kortverblijf in ‘t Eigennest. Deze
studio’s zijn aangepast met de modernste apparatuur: automatisatie
van de deuren, eigen badkamer met douche (eventueel met
douchebrancard) en toilet, aangepast keukenblok met hoog-
laagaanrecht en—kasten, zorgmeubilair, oproepsysteem, optie op
camera, val- en doolalarm.
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De specificiteit én complexiteit
van de doelgroep ‘personen met
een Niet-Aangeboren
Hersenletsel’ is onmiskenbaar. Zij
worden enerzijds met een variëteit
aan beperkingen geconfronteerd
en maken anderzijds als het ware
een rouwproces door omwille van
de breuklijn tussen het leven vóór
en het leven nà het hersenletsel.

Onze voorziening heeft de
voorbije 20 jaar echte expertise en
‘knowhow’ ontwikkeld op gebied
van de begeleiding van personen
met een NAH. Deze kennis willen
wij blijven ontplooien in de
toekomst, om onze cliënten nóg
beter te kunnen ondersteunen in
alle levensdomeinen.
Deze expertise is verder
gespecifieerd op de verschillende
levensdomeinen waar het
hersenletsel invloed op hebben:
familie/netwerk, sociale
vaardigheden, (begeleid) werk,
seksualiteit, zelfbeeld en
eigenwaarde,…

Expertise delen
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Getuigenissen en sensibiliseringsprojecten op maat: lagere school,
middelbare school, hogescholen, verenigingen
Vorming voor hogescholen
Vorming voor cliënten, families en mantelzorgers
Vorming voor professionelen
Counseling voor families en mantelzorgers
Counseling voor professionelen

Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen we deze expertise delen:

Zelfredzaamheid nastreven kan op vele domeinen gebeuren. Eén van
deze domeinen is de inclusie en participatie in de maatschappij.
Hiervoor wenden we heel wat therapeutische concepten aan om de
cliënten hierin verder te revalideren en ondersteunen. 

Echter is de participatie in de maatschappij voor personen met een NAH
niet mogelijk zonder dat de maatschappij hier ‘klaar’ voor is. 

We willen daarom sensibiliseringsprojecten opzetten, om de
samenleving kennis te geven over de doelgroep NAH en over de
gevolgen. Enkel wanneer mensen een notie hebben van de
problematiek, volgt begrip en tenslotte ook de openheid die mensen
met een NAH nodig hebben om te participeren.

Sensibilisering



Begeleid
werken

Is het onmogelijk om op de
betaalde arbeidsmarkt aan de
slag te gaan? Dan kan je
mogelijks als begeleid werker
aan de slag!
Je krijgt een aangepast
takenpakket, en de kans om
samen te werken met
werknemers uit het reguliere
arbeiderssysteem. Je gaat aan de
slag met een vast
vertrouwenspersoon, een
werkpostbegeleider. Je werkt
volgens een aangepast
uurrooster. Je werkt onbetaald en
dus vrijwillig.
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De jobcoach is de vertrouwenspersoon en extern begeleider van de
begeleid werker, maar is niet de werkpostbegeleider. Dit is iemand
van de werkpost zelf. De jobcoach is de tussenpersoon tussen de
werkgever en de begeleid werker bij het zoeken naar en evalueren
van het werk. Hij/zij zal bij conflicten samen met de begeleid werker
deze trachten op te lossen.





HOE KAN U ONS
BEREIKEN?

NAH Eindelijk is een afdeling:

vzw Blijdorp
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout

Locatie:
NAH Eindelijk
Klaverveld 1
9255 Buggenhout

Telefoon:
052/47 46 14

E-mail: 
info@NAHeindelijk.be
aanmeldingen@NAHeindelijk.be
expertise@NAHeindelijk.be

Website: 
www.naheindelijk.be


