
                                                                   

 

info-sheet cursus HOOFD-stuk 

Hersenletsel heb je niet alleen, het ráákt alle betrokkenen. De soorten hersenaandoeningen en de 

gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee 

omgaan. In deze cursus krijgt de deelnemer nieuwe inzichten en uitbreiding van gereedschap om met 

meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden de toekomst mee in te gaan. 

Voor wie? 

De cursus is bestemd voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en NAH-

ervaringsdeskundige vrijwilligers. De deelnemer heeft ervaringskennis over NAH in de chronische fase. 

Doel van de cursus 

De cursus is ontwikkeld voor enthousiaste mensen met NAH die klaar zijn voor een volgende stap in 

hun ervaring met NAH: het effectief kunnen presenteren van het eigen verhaal aan de hand van een te 

ontwikkelen persona (een denkbeeldig persoon met NAH gebaseerd op feitelijke informatie en 

ervaringen van de cursisten) 

Cursusinhoud 

De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde: 

 Verliesverwerking en acceptatie 

 Eigen emoties (leren) reguleren 

 Vergroten zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfmanagement    

 De eigen ervaringen functioneel leren inzetten 

 Orde en structuur aanbrengen in je verhaal 

 Presentatievaardigheden 

 Uitleg over het doel van werken met gebruikmaking van een persona 

 Bouwen van een persona 

 Presenteren van de persona en/of eigen verhaal 

 

Cursus opzet 

De cursus is als volgt opgebouwd: 

 na aanmelding telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten 

 4 bijeenkomsten van 2 uur 

 2 intervisiebijeenkomsten van 2 uur 

 Presentatie-avond van 17.30 – 20.30 uur, inclusief inloop met broodje en pauze. 

 1 evaluatiebijeenkomst van 2 uur 

 cursus start bij minimaal 4 deelnemers 

 

NAH-Vraagwijzer 



Data en tijden 

De cursus wordt gegeven op 7 dinsdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur en een presentatie-avond. 

Locatie is nader te bepalen en afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers 

Aanvangsdatum 1 oktober 2019 

Overige data zijn 8 okt / 15 okt / 22 okt / 29 okt / 5 nov / 19 nov   

Presentatie-avond 12 november van 17.30 – 20.30 uur, incl. een broodje en een kop soep  

 

Docent: 

Zita Schwab, NLP-coach en trainer, gespecialiseerd in verlies in het algemeen en verlies van 

gezondheid door hersenletsel in het bijzonder. 

www.zitaschwab.nl  www.dehersenletselcoach.nl     

Intervisiebegeleider 

Lies Bonsang, ervaringsdeskundige zorgprofessional en nah-coördinator. 

www.nahvraagwijzer.nl  

Kosten 

Het cursusgeld bedraagt € 75,- voor leden van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en € 97,- voor 

niet-leden. Cursusgeld dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden naar 

rekeningnummer NL38 INGB 0006 9856 64 t.n.v. BONSANG Advies o.v.v. cursus HOOFD-stuk. 

Deelname is definitief op moment dat het cursusgeld is betaald. 

Geïnteresseerden met een krappe beurs worden uitgenodigd om contact op te nemen met Lies 

Bonsang via telefoonnummer 06-150.91.924 of via de mail info@nahvraagwijzer.nl   

Locatie                                                                                                                                                     

De locatie is nog niet bekend. De locatie wordt geregeld/bekend gemaakt op moment dat minimaal 4 

cursisten zich hebben aangemeld. De locatie is centraal gelegen t.o.v. woonadres/woonplaats van de 

cursisten. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een e-mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl t.a.v. 

Lies Bonsang m.v.v. naam, adres, telefoonnummer en emailadres. 

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging van inschrijving en maakt Zita Schwab een 

afspraak met u voor een telefonische intake. De intake is bedoeld als inventarisatie van wensen en 

doelen en natuurlijk ook als eerste kennismaking. 
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