Hersenletseltrefpunt Heerenveen 2020
Het Hersenletseltrefpunt is een ontmoetingsplek voor mensen die getroffen zijn door niet
aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld een beroerte (CVA).
Vragen en onduidelijkheden over NAH
De gevolgen van NAH zijn voor iedereen anders. De vragen en onduidelijkheden over de
gevolgen voor de toekomst wordt door iedereen anders ervaren en beleefd. De informatie die
u van de arts of andere hulpverleners krijgt, roept soms juist nog meer vragen op. U heeft
bijvoorbeeld behoefte aan uitleg over wat een beroerte nu precies is. Of wilt u weten wat er
na het ziekenhuis gaat gebeuren. Of u zoekt een weg om in aanmerking te komen voor een
bepaald hulpmiddel. En misschien wilt u horen hoe een ander met de gevolgen is omgegaan?
Wat kan het Hersenletseltrefpunt u bieden?
Het trefpunt kan op een informele manier helpen om antwoorden te vinden op uw vragen.
Een aantal vaste personen met ruime ervaring in het begeleiden van mensen die bijvoorbeeld
een CVA hebben gehad of te maken hebben met een andere vorm van NAH zijn aanwezig. Om
gewoon even met u te praten of om met u en /of lotgenoten te zoeken naar een antwoord op
uw vragen.
Voor wie is het Hersenletseltrefpunt bedoeld?
Het trefpunt is bedoeld voor mensen die getroffen zijn door hersenletsel, bijvoorbeeld een
beroerte, hun partners, familie en vrienden. Of u nu nog opgenomen bent in het ziekenhuis,
verpleeghuis of thuis woont, u bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt
gewoon langskomen en onder het genot van een kopje koffie of thee zelf kijken en horen wat
er gebeurt.
Data Hersenletseltrefpunt in 2020
 Dinsdag 28 januari van 9.45 uur tot 11.15 uur
 Dinsdag 24 maart van 9.45 uur tot 11.15 uur
 Dinsdag 2 juni van 9.45 uur tot 11.15 uur
 Dinsdag 22 september van 9.45 uur tot 11.15 uur
 Dinsdag 24 november van 9.45 uur tot 11.15 uur
Locatie
Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, Heerenveen, in de Abe Lenstra Zaal op de 1e etage,
boven de hoofdingang. Mocht de Abe Lenstra zaal bezet zijn dan kunt u bij de receptie vragen
naar de gewijzigde locatie. Het Hersenletsel Trefpunt is een initiatief van de Samenwerkende
Hersenletselvereniging en Zorgnetwerk Schoterwerven.
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Contact
Samenwerkende Hersenletselvereniging, e-mail: friesland@hersenletsel.nl
CVA verpleegkundige, CVA ketencoördinatoren Tjongerschans:
Tine de Boer & Alie de Groot (bereikbaar op dinsdag en woensdag)
Telefoonnummer 06 - 200 18 718 of stel uw vraag via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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